
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 5 februari 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Alinde Hofstede
Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Gert en Gerjan

Zingen voor de dienst:
Opw. 518: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
NLB 283: 1, 2 en 5: ‘In de veelheid van geluiden’    

Welkom en mededelingen

Zingen Lied: ‘Met open armen’:
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein:
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein.

Stil gebed

Votum en Groet



Zingen Psalm 136: 1, 2, 6 en 8
1. Looft den Heer, want Hij is goed,
 trouw in alles wat Hij doet.
 Want zijn goedertierenheid
 zal bestaan in eeuwigheid.

6. Die de grote Schelfzee spleet,
 Israël ontkomen deed.
 Looft den Heer, Hij gaat ons voor,
 Hij is trouw de eeuwen door.

Geloofsbelijdenis

Zingen Opwekkingslied 167: ‘Samen in de naam van Jezus’:
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
De weg van God is niet te keren
omdat hij er over waakt.
En de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open.
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, triomfator, 
mijn verlosser, middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
Het is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Gebed

2. Geeft den God der goden eer,
 jubelt voor den heren Heer.
 Hij doet wond’ren, Hij alleen
 trouw door alle tijden heen.

8. Israël geleidde Hij
 veilig door de woestenij.
 Hij wijst ons het rechte spoor.
 Trouw is Hij de eeuwen door.



Schriftlezing: Lucas 7: 1 - 10:
1. Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging 
hij Kafarnaüm in. 2. Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek 
was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3. Toen hij over 
Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij 
hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 4. Toen ze bij Jezus waren 
gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die 
u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. 5. Want hij is ons volk 
goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6. Jezus ging samen 
met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio 
enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de 
moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 
7. Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft 
maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. 8. Ook ik ben iemand die onder 
andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen 
een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en 
als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 9. Toen Jezus dit hoorde, 
verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde 
en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ 
10. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar 
de slaaf in goede gezondheid aan.

Zingen Psalm 115: 1
1. Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd,
 doch uw voortdurende aanwezigheid,
 uw trouw en uw genade.
 Waar is uw God ? tart ons het heidendom.
 Hij onze God, gaat in zijn heiligdom
 slechts met zichzelf te rade.

Verkondiging

Zingen HH 555: ‘Danklied’
Dank U, Vader van de lichten,
voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg
door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld,
voor de zon van mijn bestaan.
  
Dank U, Geest, voor al uw gaven / voor het goede wijd en zijd
voor de vrede en de vreugde / voor de trouw te allen tijd
dank voor alle troost en vriendschap / dank voor de zachtmoedigheid

Gebeden

Dank U, Jezus, voor uw liefde,
uw nabijheid en geduld,
voor het offer van uw leven,
de vergeving van mijn schuld,
dank dat mij het licht van Pasen
met de moed der hoop vervult.



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

Zingen Lied 416: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’:
1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen,
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten.
 Ga met God, en Hij zal met je zijn

Zegen (samen 3x amen)

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

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op:
                  12 februari om 10.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen
                  12 februari om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy


