
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 3 december 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Agathe Driegen
Organist: Martien van der Knijff
Kosters: Rudi en Gerjan

Thema: ‘Hoe weet ik dat de Bijbel waar is?’

Zingen voor de dienst:
‘Verwacht de komst des Heren’ (NLB 439: 1, 4)
‘Als een hert dat verlangt’ (OPW 281)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Rond het licht dat leven doet’ (NLB 287: 1, 2)
1. Rond het licht dat leven doet
 groeten wij elkaar met vrede;
 wie in voor- of tegenspoed
 zegen zoekt, mag binnentreden, 
 bij de Heer zijn wij hier thuis,
 kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond
 noemen wij elkaar bij name,
 roepen wij met hart en mond
 levenswoorden: ja en amen  
 als de kerk van liefde leest,
 is het feest!

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen lied ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’ (Psalm 1: 1, 2, 3)
1. Gezegend hij, die in der bozen raad
 niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
 noch zich met spotters in de kring laat noden,
 waar ieder lacht met God en zijn geboden,
 maar die aan ‘s Heren wet zijn vreugde heeft
 en dag en nacht met zijn geboden leeft.



2. Hij is een groene boom die staat geplant
 waar waterbeken vloeien door het land.
 Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
 te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten
 Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
 het gaat hem wel in alles wat hij doet.

3. Gans anders zal ‘t de goddelozen gaan:
 zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.
 Zij kunnen zich voor God niet staande houden,
 er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.
 God kent die wandelt in het rechte spoor,
 wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

Geloofsbelijdenis

Zingen lied ‘Wij zijn als adem’ (OPW 558)
Wij zijn als adem, U was er altijd, 
Heer van de eeuwen, God van de tijd. 
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, 
heersend met liefde en majesteit. 

Refrein: Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
  waardig is het bloed van het Lam. 
  Hoogste eer, aanbidding en glorie 
  voor uw grote naam, voor uw grote naam. 

Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. 
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
juichen voor eeuwig in heerlijkheid. (Refr)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 1:1-5 en 14-18
1. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 
2. Het was in het begin bij God. 3. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets 
ontstaan van wat bestaat. 4. In het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen. 5. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 
in haar macht gekregen.
14. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid 
en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige 
Zoon van de Vader. 15. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het 
over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16. Uit 
zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17. De wet is door Mozes 



gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18. 
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het 
hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Johannes 13:20-26
20. Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt 
mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’ 21. Nadat hij dit 
gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker 
jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22. De leerlingen keken elkaar aan en 
vroegen zich af wie hij bedoelde. 23. Een van hen, de leerling van wie Jezus 
veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24. en Simon Petrus beduidde hem dat 
hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en 
vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26. ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de 
schaal doop,’ zei Jezus.

Johannes 21:24
Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft 
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

Jeremia 44:15-18
15. Maar de Judeeërs die in Boven-Egypte woonden, de mannen, die wisten 
dat hun vrouwen wierook voor andere goden brandden, en de vrouwen zelf, die 
in groten getale opgekomen waren, antwoordden Jeremia: 16. ‘Wij schenken 
geen gehoor aan wat u in de naam van de HEER tegen ons gezegd hebt. 17. Wij 
doen onze geloften gestand, wij blijven voor de koningin van de hemel wierook 
branden en wij blijven haar wijnoffers brengen. Dat deden wij, onze voorouders, 
onze koningen en leiders ook in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. 
Toen hadden we meer dan voldoende te eten; we waren gelukkig en bleven 
gevrijwaard van onheil. 18. Maar sinds we ermee opgehouden zijn, hebben we 
gebrek aan alles en komen we om door het zwaard en de honger.’

Zingen lied ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’ (Psalm 119:1)
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
 wie in de regels van Gods wijsheid treden.
 Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
 van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
 Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
 De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

Verkondiging



Zingen lied ‘Een rijke schat van wijsheid’ (NLB 313: 1, 4)
1. Een rijke schat van wijsheid
 schonk God ons in zijn woord.
 Hebt moed, gij die op reis zijt,
 want daarmee kunt gij voort.
 Gods woord is ons een licht,
 en elk die in vertrouwen
 daarnaar zijn leven richt,
 die zal erin aanschouwen
 des Heren aangezicht.

Gebeden

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie                                              
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Zingen lied ‘O Heer mijn God, ook deze nacht’ (NLB 243: 1, 2, 5, 7) 
1. O Heer mijn God, ook deze nacht
 zij lof en eer U toegebracht
 omdat Gij dag en duister schept
 en ons het licht gegeven hebt.

5. Wanneer mij slapeloosheid kwelt,
 geef dat uw Geest mij vergezelt.
 Laat mij niet raken in de macht
 der boze geesten van de nacht.

Zegen (antwoord gemeente: Amen 3x)

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 zondag 10 december om:
  10.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy

  19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen

2. Om Christus’ wil doe mij niet aan
 het kwaad dat ik U heb gedaan,
 veeleer vergeef mij, Heer, en geef
 dat ik voortaan in vrede leef.

7. Looft God de Heer die eeuwig leeft,
 alles uit niets geschapen heeft,
 die ons tot aan zijn dag behoedt
 en onze ogen opendoet!

4. Maar wie op ‘t woord vertrouwen
 dat uitging uit Gods mond,
 die kunnen veilig bouwen,
 hun huis heeft vaste grond.
 Des Heren woord maakt vrij
 van dienst aan vreemde machten;
 in ‘t woord herkennen wij
 zijn plannen en gedachten.
 Het rijk is ons nabij!


