
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 15 januari 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. J. Enderlé
Ouderling van dienst: Jan Smit
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Gert en Jeanet

HERDENKINGSDIENST 

Zingen voor de dienst:
Hemelhoog 420: ‘Heer wijs mij uw weg en leid mij als een kind’    

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 141: 1 en 2
1. U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken,
 snel mij te hulp en hoor mij aan,
 U roep ik, wil mij gadeslaan,
 laat mij uw bijstand niet ontbreken.

2. Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen
 geheven zijn, tot U gericht
 als reukwerk voor uw aangezicht,
	 als	offers	die	des	avonds	branden.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Gezang 134: 1 en 3
1. Eer zij God in zonze dagen, eer zij God in deze tijd.
 Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
 Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
 geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis.
 Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.



Gebed

Schriftlezing: Johannes 1: 29 - 37
29. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 
‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 
30. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, 
want hij was er vóór mij.” 31. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam 
met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32. 
En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien 
neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33. Nog wist ik niet wie hij was, 
maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: 
“Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is 
dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34. En dat heb ik gezien, en 
ik getuig dat hij de Zoon van God is.’
35. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn 
leerlingen. 36. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam 
van God.’ 37. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus 
mee.

Zingen Gezang 187: 1
1. Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede;
 het boet in eindeloos geduld voor al wat wij misdeden.
 Daar gaat het en het wordt zo moe, stil gaat het naar de slachtbank   
 toe,
 ‘t vindt nergens meer een weide. Smaad neemt het op zich, hoon en   
 spot,
 wonden en doodsangst zijn zijn lot en zegt: dit wil ik lijden. 

Preek

Zingen Gezang 187: 2
2. Ik zal daarvoor mijn leven lang U danken, dit gedenken:
 de liefde, die ‘k van U ontvang, U, Jezus, wederschenken.
 Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart; wanneer het in de doodverstart.
 dan zijt Gij nog mijn leven. Niets heb ik van mijzelve meer,
 zie, alles wat ik ben, o Heer, zij in uw hand gegeven.

Geloofsbelijdenis



Zingen Psalm 5: 6
6. Maar die uw lieve naam belijden,
 vinden een schuilplaats aan uw hart:
 zij zullen vrij van zorg en smart
 juichende zich in U verblijden
 ten allen tijde.

Gebeden

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

Zingen Hemelhoog 285: 1 en 2
1. Stilte over alle landen in deze nacht.
 Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.
 Welke zonden wij bedreven, wil ze, Here, ons vergeven.
 God wil goede rust ons geven in deze nacht.

2. Stilte over alle landen in deze nacht.
 Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.
 God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van de morgen
 Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht. 

Zegen

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor Aflossing en 
onderhoud kerkelijke gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

Na afloop van de dienst is er koffie en thee en bestaat de mogelijkheid de 
familie Enderlé de hand te schudden. 



De volgende Erediensten zijn op:
 22 januari om 10.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
 Bediening Heilig Avondmaal
 22 januari om 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw
 Voortzetting Heilig Avondmaal


