
 

Liturgie voor de middagdienst van de Hervormde  

Gemeente De Hoeksteen op zondag 19 november 

2017 om 16:30 uur 

Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Laurens Oosterbroek 

Organist: Martien vd Knijff 

Band: de Hoeksteen band 

Kosters: Richard en René 

 

Thema: God waar bent u? 
 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 377 

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des He-

ren hand; 

moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is 

goed! 

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig 

kalme moed!. 

 

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U 

niet. 

Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet 

ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: 

waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom. 

 

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde 

niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg 

niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een 

kind. 

 

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders 

trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 

 

Opwekking 780 

Ik zie uit naar de Heer. ) 

Ik zie uit naar de Heer. ) 

Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x 

en verlangt naar zijn Woord. ) 

 

Refrein : 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd. 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Ik zie uit naar de Heer. ) 

Ik zie uit naar de Heer. ) 

Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x 

en verlangt naar zijn Woord. ) 

 

(Refrein) 

 

Mijn ziel verlangt naar de Heer. ) 

Mijn ziel verlangt naar de Heer, ) 2x 

meer dan wachters uitzien naar de morgen. ) 

 

Ik zie uit naar de Heer. ) 

Ik zie uit naar de Heer. ) 

Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x 

en verlangt naar zijn Woord. ) 

 

(Refrein 2x) 

 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Welkom en mededelingen  

 

Stil gebed  

Bemoediging en vredegroet  

 

Luisterlied psalm 22 

https://www.youtube.com/watch?v=TPi9eobNgug 

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van Het 

Woord  

 

Schriftlezing  

Markus 14:66 tot 15:15 
66Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, 

kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester 

voorbij. 67Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek 

ze hem aan en zei: ‘Jij was ook bij die Jezus van 

Nazaret!’ 68Maar hij ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet 

waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je be-

doelt.’ Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en 

er kraaide een haan.69Toen het meisje hem daar weer 

zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders: ‘Hij is 

een van hen!’ 70Maar hij ontkende het weer. En al-

gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: ‘Je 

bent wel degelijk een van hen, jij komt immers ook 

uit Galilea.’ 71Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik 

ken die man over wie jullie het hebben niet!’ 72En 

meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En 

Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd 

had: ‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul 

je mij driemaal verloochenen.’ En toen hem dat te 

binnen schoot, begon hij te huilen. 

151’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepries-

ters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele 

Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te 

hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over 

aan Pilatus. 
2Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de 

Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’ 3De hogepries-

ters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem 

in. 4Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u 

niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldi-

gen?’ 5Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot ver-

wondering van Pilatus. 6Pilatus had de gewoonte om 

op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op 



verzoek van het volk. 7Op dat moment zat er een 

zekere Barabbas gevangen, samen met de andere 

opstandelingen die tijdens het oproer hadden ge-

moord. 8Een grote groep mensen trok naar Pilatus en 

begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn 

gewoonte was. 9Pilatus vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de 

koning van de Joden vrijlaat?’ 10Want hij begreep wel 

dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgele-

verd. 11Maar de hogepriesters hitsten de menigte op 

om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. 12Toen 

zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met 

die man die u de koning van de Joden noemt?’ 13En ze 

begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ riepen 

ze. 14Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar 

ze schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’ 
15Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stel-

len, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om ge-

kruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten 

geselen. 

 

Openbaring 21:1-4  

211Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, 

en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, 

het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij 

God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi 

heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik 

hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 

‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 

wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als 

hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen 

wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 

voorbij.’ 

 

Gezang 285 (versie Sela) 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons heeft geleden,  

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

Voor de kinderen van de basisschool groep 1 en 2 is er 

tijdens de verkondiging een kleuteropvang.  

 

Introductie op het thema 

 

Verkondiging  

 

Opwekking 551 

Ik zie uit naar de dag 

die straks komen zal 

als Jezus komt 

en we horen de klank 

van bazuingeschal 

als Jezus komt 

zie hij komt dan op de wolken 

met heerlijkheid en eer 

en dan buigen alle volken 

met eerbied voor hem neer 

 

en we zingen: 

heilig, heilig, heilig is de heer 

heilig, heilig, heilig is de heer 

en we zingen 

heilig, heilig, heilig is de heer 

de almachtige 

die was en is en komt 

 

ik zie uit naar de dag 

die straks komen zal  

als Jezus komt 

en we horen de klank 

van bazuingeschal 

als Jezus komt 

een nieuwe hemel en een aarde 

zonder ziekte, zonder pijn 

zonder honger, zonder oorlog 

wat heerlijk zal dat zijn 

 

en we zingen: 

heilig, heilig, heilig is de heer 

heilig, heilig, heilig is de heer 

en we zingen 

heilig, heilig, heilig is de heer 

de almachtige 

die was en is en komt 

 

maar ik weet dat die dag 

die straks komen zal  

niet eerder komt, 

en ik weet dat de klank  

van bazuingeschal 

niet eerder komt 

voordat alle mensen weten 

wat Jezus heeft gedaan 

daarom gaf hij ons de opdracht 

de wereld in te gaan 

 

en we zingen: ) 

Jezus Jezus Jezus is de Heer ) 

Jezus Jezus Jezus is de heer ) 

en we zingen: ) x2 

Jezus Jezus Jezus is de Heer ) 

de almachtige ) 

die was en is en komt ) 

 

Dankgebed  



 

Collecte (onder de collecte mogen de kinderen uit de 

oppas gehaald worden) 

 

1e collecte is voor: Diaconie 

2e collecte is voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Opwekking 174 

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, 

verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft, 

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 

 

(tegenstem dames:) 

Wij juichen, tot eer van onze God, die ons liefheeft. 

Wij juichen, tot eer van onze God. 

 

Liefde bedekt zijn schepping, 

de bloemen, de vogels, het gras. 

Zou Hij dan jou vergeten, 

Jezus die blinden genas, verrees. 

 

(tegenstem dames:) 

Liefde is zijn schepping, zou Hij jou vergeten. 

 

(Refrein) 

 

Wees als een boom die vruchtdraagt, 

ieder seizoen op zijn tijd. 

Drink van het levend water, 

Jezus, de bron voor altijd, verrees. 

 

(tegenstem dames:) 

Wees een boom die vruchtdraagt, 

drink het levend water. 

 

(Refrein) 

 

Zegen 

 

Zegenlied 416  

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor:  

Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen. 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? 

De volgende dienst is vanavond, aanvang 19:00 uur 

Voorganger: ds. A.H. van Veluw 

De volgende middagdienst: 4 februari 2018 

Voorganger: ds. G.H. Labooy  

 

 

Fijn dat u er was, we wensen u een goede zondag-

avond toe! 

 

 

 

 

 


