
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zaterdag 31 december 2016 om 19.30 uur

Voorganger: ds. G.H. Labooy
Ouderling van dienst: Wilma Dekker
Organist: Martien van der Knijff
Kosters: Gerrit en Marrie Kattenberg

Zingen voor de dienst:
Lied 904: 1, 2, 4 en 5: ‘Beveel gerust uw wegen’
Opw. 68: ‘Diep, diep, diep als de zee’  

Woord van welkom

Zingen Psalm 90: 1 en 2
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
 de zekerheid van allen die U vrezen.
 Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
 wij zijn in uw ontferming opgenomen.
 Wij mogen bouwen op de vaste grond
 van uw beloften en van uw verbond.

2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
 de aarde en de zee gestalte kregen,
 nog eer uw scheppend woord aan alle leven
 een wereld om te wonen heeft gegeven,
 God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
 van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering

Zingen Psalm 90: 3 en 8
3. O Heere God, Gij wendt het mensenleven
 om het weer aan het stof terug te geven.
 Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.
 Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder
 als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog
 gelijk de dag van gistren die vervloog.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
 en laat uw glans hun kinderen omgeven.
 Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
 O God, bescherm ons in ons onvermogen.
 Bevestig wat de hand heeft opgevat,
 het werk van onze hand, bevestig dat.



Gebed om inkeer

Zingen Glorialied Psalm 65: 1
1. De stilte zingt U toe, o Heere,
 in uw verheven oord.
 Wij zullen ons naar Sion keren
 waar Gij ons bidden hoort.
 Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
 tot U komt al wat leeft,
 tot U, o redder uit ellende,
 die alle schuld vergeeft.

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Psalm 126:
1.Een pelgrimslied.

Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
2. een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.

Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
3. Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

4. Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5. Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

6. Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

Zingen Lied 967: 1, 2, 4 en 5
1. Zonne der gerechtigheid,                 
 ga ons op in deze tijd,      
 opdat al wat leeft de dag                     
 in uw kerk aanschouwen mag.          
 Erbarm U, Heer.

4. Open overal de poort,
 Heer, voor uw voortvarend woord,
 win elk volk met stille kracht 
 voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
 Erbarm U, Heer.

2. Wek de dode christenheid
 uit haar zelfverzekerdheid;
 zend uw stralen overal,
 dat de aard’ U loven zal.
 Erbarm U, Heer.

5. Geef geloof aan wie Gij zendt, 
 hoop en liefde, dat op ‘t eind
 wat met tranen werd gezaaid 
 met gejuich mag zijn gemaaid.
 Erbarm U, Heer.



Inleiding op gezang 511

Zingen gezang 511: 1 en 2 (a), 3 (voordracht), 4 (a), 5 voordracht, 6 en 7 (a)

2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
 drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,
 o Heer, geef onze opgejaagde zielen
 het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

3. En wilt Gij ons de bittre beker geven
 met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
 dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
 aan uit uw goede, uw geliefde hand.

4. Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
 om deze wereld en haar zonneschijn,
 leer ons wat is geleden dan herdenken,
 geheel van U zal dan ons leven zijn.

5. Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
 die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
 breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
 Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

6. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
 de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
 laat ons dan allerwege horen stijgen
 tot lof van U het wereldwijde lied.

7. In goede machten liefderijk geborgen
 verwachten wij getroost wat komen mag.
 God is met ons des avonds en des morgens,
 is zeker met ons elke nieuwe dag.

Verkondiging



Zingen Lied 413: 1, 2 en 3
1. Grote God, wij loven U,
 Heer, o sterkste aller sterken!
 Heel de wereld buigt voor U
 en bewondert Uwe werken.
 Die Gij waart te allen tijd,
 blijft Gij ook in eeuwigheid. 

3. Heer, ontferm U over ons, 
 open uwe Vaderarmen,
 stort uw zegen over ons,  
 neem ons op in uw erbarmen.
 Eeuwig blijft uw trouw bestaan  
 laat ons niet verloren gaan.

Gebeden

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de diaconie                                             
         2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen Lied 90a: 1 (a), 2 (v), 3 (a), 4 (a), 5 (m), 6 (a)
1. O God, die droeg ons voorgeslacht,
 in nacht en stormgebruis,
 bewijs ook ons uw trouw en macht,
 wees eeuwig ons tehuis!

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’
 hebt door uw woord bereid,
 altijd dezelfde, die Gij waart,
 de God der eeuwigheid!

5. De tijd draagt alle mensen voort
 op zijn gestage stroom;
 ze zijn als gras, door zon verdord,
 vervluchtigd als een droom.

Zegen

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor Aflosssing & Onderhoud 
kerkelijke gebouwen. Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?
 
Wilt u psalm 126 in het Hebreeuws horen, gezongen door Messias belijdende   

Joden? Zie: https://www.youtube.com/watch?v=eISRutmI-r0

De volgende Erediensten zijn op:
 1 januari om 10.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
 1 januari om 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw

2. De schaduw van uw troon omsloot
 uw heiligen weleer,
 bij U beveiligd is ons lot
 en zeker ons verweer.

4. En duizend jaar gaan als de dag
 van gistren voor U heen,
 een schaduw, een gedachte vaag,
 een nachtwaak, die verdween.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
 in tegenspoed en kruis,
 wees ons een gids in storm en nacht
 en eeuwig ons tehuis!

2. Alles wat U prijzen kan,
 U, de Eeuwge, Ongeziene,
 looft uw liefd’ en zingt ervan.
 Alle englen, die U dienen,
 roepen U nooit lovensmoe:
 Heilig, heilig, heilig toe!






