
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 19 februari 2017 om 10.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Jan Boers
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta

Zingen voor de dienst:
Opw. 123: ‘Groot is uw trouw’
NLB 283: 1, 2 en 3: ‘In de veelheid van geluiden’  

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘Welkom in Gods huis’
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.

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. 

Stil gebed 

Bemoediging 

Groet

Zingen Opw 518: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

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.



Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Wetslezing: 1 Korinthe 12: 12 - 22

Zingen Lied 133: 1 en 3:
1.	 Zie	toch	hoe	goed,	hoe	lieflijk	is	‘t	dat	zonen
 van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen.
 Een liefdeband houdt hen tezaam.
 De zegen van Gods hoog verheven naam
 daalt op hen neer vol zoete tederheid,
 als olie die den priester wijdt.

3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
 hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
 en leven tot in eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezing: Jona 3:1 - 4:11
3.1 Opnieuw richtte de HEER zich tot  Jona : 2. ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die 
grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ 3. En  Jona  maakte zich 
gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had.
Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. 4.  Jona  trok de stad 
in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ 5. De 
inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een  vasten  uit en iedereen, van hoog tot 
laag, hulde zich in een boetekleed. 6. Toen de  profetie  de  koning  van Nineve bereikte, 
stond hij op van zijn  troon , legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, 
op de grond zitten. 7. En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de  koning  en zijn 
edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap 
of  geit . De dieren mogen niet grazen of water drinken. 8. Iedereen, mens en dier, moet zich 
hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven 
en breken met het  onrecht  dat hij doet. 9. Misschien dat God van gedachten verandert en 
op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde 
gaan.’ 10. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op 
wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.
4.1 Dit wekte grote ergernis bij  Jona  en hij werd kwaad. 2. Hij bad tot de HEER: ‘Ach 
HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. 
Ik wist het wel: u bent een God die  genadig  is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot  
vergeving  bereid. 3. Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder 
moet leven.’ 4. Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.



5. Nadat  Jona  Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij 
had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 
6. Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om  Jona  schaduw boven zijn 
hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven.  Jona  was opgetogen over de plant. 7. Maar 
de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm 
aanvreten, zodat hij verdorde. 8. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende 
wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op  Jona ’s hoofd dat hij door de hitte werd 
bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet 
leven.’ 9. Maar God zei tegen  Jona : ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’  
Jona  antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ 10. Toen zei de HEER: ‘Als 
jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven 
doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht 
verging, 11. zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 
honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens 
kennen, en dan nog al die dieren?’

Zingen Lied OTH 374: ‘Jona, Jona, ga naar Niveve’:
Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Ik wil niet.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Maar Jona die zei ‘Nee’.
‘Ik wil niet naar die nare stad,
de mensen daar die kunnen me wat’,
zei Jona en hij ging op pad
tot hij een schip gevonden had
dat voer naar Tarsis over zee
en niet naar Ninevé.

Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Ik wil niet.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Maar daar zwom een vis in zee
die lustte Jona al te graag.
Drie dagen zat hij in zijn maag
daar riep hij: ‘Heer, U zij geloofd,
ik zal doen wat ik heb beloofd.’
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
En spuugde hem aan land.

Verkondiging

Zingen HH 298: ‘Genade, zo oneindig groot’
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.
  

O Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Ik wil niet.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Maar God ging met hem mee.
Hij stuurde ‘t schip in een orkaan
En de mensen riepen: ‘We vergaan’.
En ach, het lot wees Jona aan
die zei: ‘Ik heb wat doms gedaan.
Ik wou niet luist’ren naar Gods woord,
gooi mij maar overboord.’

O Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Ik wil wel.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.

O Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Ik ga al.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.

Ik ga naar Ninevé.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
 



Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
 
Gebeden: Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader

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

Zingen Lied 902: 1, 3 en 7: ‘Is God de Heer maar voor mij’
1. Is God de Heer maar voor mij
 wat zou mij tegen zijn.
 Ik roep ‘Ach Here, hoor mij!’
 En wat mij kwelt wordt klein.
 Al heeft zich ook verheven
 de macht van hel en dood,
 ik heb voor heel mijn leven
 in God mijn bondgenoot.

3. Zijn Geest wil in mij wonen,
 Hij richt mijn wens en wil,
 en wat er ook mag komen,
 Hij spreekt en maakt mij stil.
 Al wat de Heer vanbinnen
 geplant heeft, rijpt tot vrucht.
 Hij is de Geest, die in mij
 en met mij ‘Vader!’ zucht.

7. Mijn hart wil blij opspringen
 het kan niet treurig zijn,
 ik lach en loop te zingen
 in louter zonneschijn.
 De zon die staat te stralen,
 o Jezus, dat zijt Gij.
 Ik dank U duizend malen - 
 wat zijn Gij goed voor mij!

Zegen

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	
gebouwen 
  
Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Eredienst vanavond om 19.00 uur met als thema:
‘Mijn kinderen doen er niet meer aan!’

 Voorganger ds. A.H. van Veluw

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.


