
                                      Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente                                                                                                                                         
                                      De Hoeksteen’
                                      op zondag 29 januari 2017 om 10.00 uur.
                                      Voorganger: ds. A.H. van Veluw
                                      Ouderling van dienst: mevr. Geke Meuleman
                                      Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
                                      Kosters: Gerrit en Marrie Kattenberg

                                      
    Thema: ‘Hij geloofde wat Jezus zei’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 687 (‘Heer, wijs mij Uw weg’)
- Hemelhoog 621 (‘Van A tot Z’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 66:1,3,7
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
 Gods glorierijke naam ter eer.
 Laat van alom Hem lof ontvangen.
 Geducht zijn uwe daden, Heer.
 Uw tegenstanders, diep gebogen,
 aanvaarden veinzend uw beleid.
 Heel d’aarde moet uw naam verhogen,
 psalmzingen uwe majesteit.

3.	 Doe	onze	God	uw	loflied	horen,
 gij volken, zingt alom op aard,
 looft Hem door wie wij zijn herboren,
 die ons voor wanklen heeft bewaard.
 Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
 zoals men erts tot zilver smelt.
 Gij die ons, aan het vuur ontheven,
 gelouterd voor uw ogen stelt.

7. De naam des Heren zij geprezen!
 Hij, die getrouw is en nabij,
 heeft mijn gebed niet afgewezen.
 De Heer is goed geweest voor mij.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Gedicht: ‘Ik heb een zere plek vanbinnen’

Inzameling van de gaven:  1e collecte Diakonie
     2e collecte Jeugdwerk

Zingen: Lied 868:2,5
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
 heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
 Hij die u leidt,
 zodat uw hart zich verblijdt,
 Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
 christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
 Hart wees gerust,
 Hij is uw licht en uw lust.
 Alles wat ademt zegt: Amen.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 amen, God, uw naam ter eer!

De	uitgangscollecte	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen.

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Eredienst is vanavond
  Aanvang: 19.00 uur Voorganger: ds.R.J. Perk te Nijverdal



Zingen: Gez. 127:2,3
2. Vat moed, bedroefde harten,
 de Koning nadert al.
 Vergeet uw angst en smarten,
 daar Hij u helpen zal.
 Er is weer nieuwe hoop:
 Hij noemt u zijn beminden,
 in ‘t woord laat Hij zich vinden,
 in avondmaal en doop.

3. Hoort toe, gij zwaarbeproefden,
 uw Koning is niet ver!
 Voor wie in ‘t duister toefden,
 rijst nu de morgenster.
 De Heer geeft in de nood
 zijn wonderbare bijstand;
 Hij slaat de laatste vijand,
 Hij overwint de dood.

De omgekeerde Tien Geboden.

Zingen: Ps. 6:1,3
1. HEER, toon mij uw genade,
 straf mij niet naar mijn daden,
 ik was in kwaad verblind.
 Komt mij uw hand kastijden,
 sla mij met medelijden
 als uw weerspannig kind.

3. Keer weder, red mijn leven!
 Wil mij toch uitkomst geven:
 uw goedheid is zeer groot.
 Want wie kan U gedenken,
 wie kan U ere schenken
 in ‘t donker van de dood?

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 4:46-54
46 Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt.
Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was.47 Omdat hij 
gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar 
hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die 
op sterven lag, te genezen. 48 Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en 
wonderen zien, geloven jullie niet!’ 49 Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch 
mee, voordat mijn kind sterft.’ 50 ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De 
man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51 En terwijl hij nog onderweg 

was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet en zeiden: ‘Uw kind leeft.’ 52 Hij vroeg 
hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur 
na de middag (zevende uur), is de koorts verdwenen.’ 53 De vader besefte dat dat 
het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot 
geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54 Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea 
was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.

Zingen kinderlied: Elb 426:1,4 
1. Dank U voor de wond’ren die gebeuren;
 dank U voor de bloemen in het veld.
 Dank U dat uw schepping vol met kleuren
 van uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein:
 Dank, dank, dank o Heer,
 U blijft altijd bij ons Heer.
 Amen, amen, amen.

4. Dank U voor het wonder in mijn leven;
 dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
 Dank U dat U alles hebt gegeven,
 dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein:
 
Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Lied 103c: 1,3
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
 gij bestaat in zijn geduld,
 want uw leven is genezen
 en vergeven is uw schuld.
 Loof de Koning, loof de Koning,
 tot gij Hem ontmoeten zult.
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
 Hij kent onze broze kracht.
 Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
 van de boze en zijn macht.
 Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
 die het licht is in de nacht.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed




