
Zingen bij de tafels: Hemelhoog 527: 1,8,9
1. Neemt en gedenkt
 dat God u schenkt:
 Zichzelf, in brood en beker.
 Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
 van zijn liefde zeker.

8. In de woestijn
 zult Gij er zijn;
 voor alwie is bezweken
 welt en heledre fontein,
 bron van waterbeken!

9. Zelfs in de dood
 is waarlijk brood
 tot ons behoud gegeven:
 Christus is het die ons noodt,
 brood van eeuwig leven.

Dankgebed
Inzameling van de gaven 1e collecte bestemd voor de Diakonie
            2e collecte Pastoraat en Eredienst

Zingen (als geloofsbelijdenis): Hemelhoog 523:2,3 
2. Ik geloof in Jezus Christus
 die voor ons ter wereld kwam,
 Zoon van God en Zoon des Mensen,
	 goede	Herder,	Offerlam.
 Door te lijden en te sterven,
 groot is het geheimenis,
 schenkt Hij mij het eeuwig leven,
 dat uit God en tot God is.

Heenzending en Zegen
Amen (3x)

De	uitgangscollecte	is	voor	aflossing	&	onderhoud	Kerkelijke	gebouwen

Denkt u ook aan de collectebussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor a.s. Zondag 29 januari
  Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. A.H. Van Veluw    
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. R.J. Perk te Nijverdal

                                      Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
                                      Gemeente  ‘De Hoeksteen’
                                      op zondag 22 januari 2017 om 19.00 uur.
                                      Voorganger: ds. A.H. van Veluw
                                      Ouderling van dienst: dhr. Laurens Oosterbroek
                                      Organist: dhr. Henk van der Weerd
																																						Kosters:	Jan	en	Berta	Aarten

                                        Viering Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst:
- Hemelhoog 517 (‘Aan uw tafel’) oefenlied
- Opw. 318 (‘Eet het brood met Mij’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 100:2,4 
2. Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
 Hij schiep ons, Hem behoren wij,
 zijn volk, de schapen die Hij hoedt
 en als beminden weidt en voedt.’

4. Want God is overstelpend goed,
 die ons in vrede wonen doet.
 Zijn goedheid is als morgendauw:
 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 376:1,5,7
1. Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
 treed te voorschijn uit het duister
 om u met het licht te sieren
 en uw zaligheid te vieren.
 God wil in zijn welbehagen
 u als gast aan tafel vragen,
 God, wien hemelen niet binden,
 in uw hart een herberg vinden.

5. Jezus, oorsprong van mijn leven,
 zon van vreugde, hoog verheven,
 Jezus, hart van mijn beminnen,
 levensbron en licht der zinnen,
 zie ik val hier voor uw voeten,
 laat mij waardig U ontmoeten,
 mij genieten van uw spijze,
 bij U zijn om U te prijzen.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
 door de dood is heengegaan
 en op Pasen, God zij glorie,
 uit het graf is opgestaan.
 Door het brood, ‘dit is mijn lichaam’,
 door de wijn ‘dit is mijn bloed’,
 geeft de Vredevorst mij vrede,
 maakt Hij alle dingen goed.



7. Jezus, ware levensspijze,
 laat mij op de rechte wijze
 eten ‘t brood van uw genade
 tot genezing, niet tot schade,
 Laat mijn ziel uw liefde ervaren,
 die Gij eens zult openbaren,
 als ik zal zijn aangezeten
 en het brood met U zal eten.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10 NBV
21 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle 
afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de 
zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U 
hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende 
steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om 
zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de 
bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke 
offers	te	brengen	die	God,	dankzij	Jezus	Christus,	welgevallig	zijn.	6	In	de	
Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn 
kostbaarheid;	wie	daarop	vertrouwt,	komt	niet	bedrogen	uit.’	7	Kostbaar	is	hij	voor	
u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen 
die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen 
waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat 
ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een 
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat 
God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit 
de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen 
volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn 
ontferming u geschonken

Zingen: Ps. 34:4,5
4.	Komt	nader,	ziet	en	proeft,
 opdat men smake naar waardij
 des HEREN goedheid. Zalig hij
 die veilig bij Hem toeft.
 Die thuis hoort in Gods kring,
 dient met ontzag zijn hoog bewind.
 Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt
 wacht u verzadiging.

5.	Komt	kindren,	hoort	mij	aan.
 Wie vindt een leven lang en goed?
 Hij die Gods wil met vreugde doet
 en in zijn dienst wil staan.

 Weerhoud uw tong van kwaad
 zodat gij niemand schade doet.
 Wijk van het kwade en doe goed,
 sticht vrede metterdaad.

Verkondiging: 
‘Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk’
 
Zingen: Lied 382:1,2
1. O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
 en gij die geen geld hebt, treedt nader en eet.
 Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.
 Om niet staat de tafel des Heren gereed
 met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
 voor al zijn genodigden, groten en kleinen.

2. Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
 voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijd?
	 Kom	allen	tot	Mij	en	uw	ziel	zal	herleven
 van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
 Hier weet gij met harten, met handen en monden
 dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.

Onderwijzing
Gebed

Zingen: Hemelhoog 517
1. U nodigt mij aan tafel,
 om dicht bij U te zijn:
 te proeven van het leven,
 dat U deelt door brood en wijn.
 U leidt mij in de stilte,
 ik volg U met ontzag:
 een plaats van rust,
 waar ik U ontmoeten mag.

3. De beker in uw handen,
 neem ik vol liefde aan,
 uit handen die verwond zijn,
 waarin de tekens steen.
 Geen woorden meer van oordeel,
 genade onverdiend,
 die aan tafel wordt geproefd
 en wordt gezien.

2. U ziet mijn hart en leven,
 de onrust die verwart;
 mijn onbesproken vragen,
 die er leven in mijn hart.
 U kent al mijn gedachten,
 verbergen kan niet meer;
 in vertrouwen leg ik
 alles voor U neer.

4. U deelt met mij de maaltijd,
 reikt mij verzoening aan,
 Uw liefde is nog groter
 dan de schuld die is voldaan.
 U toont mij uw genade,
 die werkzaam is in mij;
 door kracht van uw genade
 ben ik vrij!
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