
                                       Liturgie voor de Eredienst van de
                                       Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
                                       Gezin - kerk en school
                                       op zondag 2017 om 10.00 uur
                                       Voorganger: ds. H.J. van Maanen
                                       Ouderling van dienst: Leon Witteveen
                                       Organist: Leo Ravensbergen
                                       m.m.v. Rosalie, Laurens, Melanie en Jasmijn
                                       Kosters: Gert en Jeanet Kragt
Zingen voor de dienst
- ‘De Heer is mijn herder’ (NLB 23A: 1, 2, 5)
- ‘Hoor de vogels zingen weer’ (HH 577)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (NLB 288)
1. Goedemorgen, welkom allemaal,
 ik met mijn en jij met jouw verhaal,
 lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
 alles mag er zijn!

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Lied: Themalied ‘Wees niet laf’
1. Als ze aan je vragen  
 of jij in God gelooft,
 verzin je dan een smoesje, 
 krijg jij een vuurrood hoofd?
 En denk je dan; ik lijk wel maf, 
 Kijk, dat heet nu laf.

Refrein:
 Laf, laf, laf, maar heb lef lef lef,
 want alleen de waarheid telt.
 Wees niet laf laf laf, maar heb lef lef lef,
 want wie lef heeft is een held.

3. Toen ze Abram vroegen: 
 Is Sara soms je vrouw?
 Verzon hij gauw een smoesje; 
	 het	is	m’n	zus!	Wat	flauw!
 Maar hij dacht: straks ga ik af
 O, wat was dat laf.

 
 Toch kwam het goed met Petrus toen Jezus hem vergaf,
 Dat doet Hij ook bij jou en mij, al zijn we nog zo laf.

Gebeden: Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Afsluiting met ‘Onze Vader’ (HH 547 = versie Elly en Rikkert)
 Onze Vader, die in de hemelen zijt,
 uw naam worde geheilgd.
 Uw Koninkrijk kome,
 uw wil geschiede,
 op aarde zoals in de hemel.
 Geef ons heden ons dagelijks brood.
 En vergeef ons onze schulden
 gelijk ook wij aan anderen vergeven.
 En leid ons niet in verzoeking
 maar verlos ons van de boze.
 Want van U is het koninkrijk
 en de kracht en de heerlijkheid
 tot in eeuwigheid, in eeuwigheid,
 amen.

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

Lied: ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ (NLB 121: 1, 4)
1.  Ik sla mijn ogen op en zie
 de hoge bergen aan, 
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen. 
 Mijn herder zal niet slapen. 

Zegen
zingen: 3x amen

Bij	de	uitgang	is	de	collecte	bestemd	voor	Aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Eredienst  wordt vanavond gehouden
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
 Hij maakt het kwade goed, 
 Hij is het die u hoedt. 
 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren, 
 in eeuwigheid bewaren. 

2. God, ik vraag U, kom in onze kring.
 Wees erbij wanneer ik bid en zing.
 Ik met mijn en U met uw verhaal
 verteld in mensentaal.

2. Schoot je bij de buren je voetbal  
 door de ruit?
 Verzon je toen een smoesje, 
 kwam jij er niet voor uit?
 Omdat je dacht: straks krijg ik straf.
 Kijk, dat is dus laf.

4. Toen ze Petrus vroegen; 
 hoor jij ook bij die man?
 Verzon hij gauw een smoesje;
 Hij was het niet van plan.
 Maar toch zweeg hij als het graf.
 Dat was nog es laf.

Refrein:



Wetslezing: Johannes 13: 3-5, 12-17

Lied: ‘Wie durft het aan’
 Wie durft het aan
 Om op te staan en Gods weg te gaan?
 Wie durft het aan
 Om op te staan en Gods weg te gaan?

 Ook al sta je voor gek
 Ook al loop je gevaar
 Ook al doet het soms zeer
 En al vind je het raar?

 Ben je bang bovendien
 Wil je vluchten misschien
 Wie vertrouwt op God
 En wie laat dat zien?

 Wie durft het aan, zoals Noach?
 Wie durft het aan, zoals Jozef in de put?
 Wie durft het aan, zoals Mozes?
 Wie durft het aan, zoals Daniel en Ruth?

 Wie durft het aan...

 Ook al sta je voor gek...
 Jezus zegt, dat Hij ons nooit alleen laat
 En dat Hij ons bidden altijd hoort
 Als we opstaan, zullen we het merken
 Hij is te vertrouwen op zijn woord

 Durf ik het aan?
 Durf jij het aan?
 Wie durft het aan?

Gebed

Schriftlezing: Matteus 14,22-36
22 Meteen daarna gelastte hij de  leerlingen  in de  boot  te stappen en alvast vooruit 
te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had wegge-
stuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering 
te  bidden . De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De  boot  was intus-
sen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegen-
wind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar 
hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de  leerlingen  hem op het meer zagen 
lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van 
angst. 27 Meteen sprak  Jezus  hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28  

Petrus  antwoordde: ‘ Heer , als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u 
toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’  Petrus  stapte uit de  boot  en liep over het water 
naar  Jezus  toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij 
begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘ Heer , red me!’ 31 Meteen strekte  Jezus  
zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 
32 Toen ze in de  boot  stapten, ging de wind liggen. 33 In de  boot  bogen de ande-
ren zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
34 Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. 35 De men-
sen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, 
en men bracht allen die  ziek  waren bij hem. 36 Die smeekten hem alleen maar de 
zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen 
en was volkomen gezond.

Lied: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’
 Lees je Bijbel bidt elke dag
 bidt elke dag, bidt elke dag
 Lees je Bijbel bidt elke dag
 Dat je groeien mag
 Dat je groeien mag
 Dat je groeien mag
 Lees je Bijbel bidt elke dag
 Dat je groeien mag
 
 Read your bible pray every day
 pray every day, pray every day
 Read your bible pray every day
 if you want to grow
 if you want to grow
 if you want to grow
 Read your bible pray every day
 if you want to grow

Verkondiging

Lied: ‘Je hoeft niet bang te zijn’
1. Je hoeft niet bang te zijn
 Al gaat de storm tekeer
 Leg maar gewoon je hand
 In die van onze Heer

2. Je hoeft niet bang te zijn
 Als oorlog komt of pijn
 De Heer zal als een muur
 Rondom je leven zijn

3. Je hoeft niet bang te zijn/ Al gaan de lichten uit
 God is er en Hij blijft/ Als jij je ogen sluit




