
Nodiging  (de 1e tafel komt naar voren)             

 

Viering 

 

Als dankgebed zingen we Lied 412: 1, de volgende tafel vers 2, etc. 

1. Wij loven U, o God,    2. U looft de apostelschaar  

belijden U als Heer.     in heerlijkheid, o Heer, 

Eeuwige Vader, U     profeten, martelaars  

geeft heel de wereld eer.    vermelden daar uw eer. 

U zingen alle heem'len,    Door heel uw kerk wordt steeds,  

serafs, machten, tronen,    daar boven, hier beneden, 

onafgebroken rijst     in strijd en zegepraal,  

hun lied op hoge tonen:    uw grote naam beleden. 

Gij, driemaal heilig zijt    Zij looft, o Vader, U,  

Gij, God der legerscharen,    oneindig in vermogen, 

wiens grootheid aard' en hemel   onpeilbaar in verstand,  

heerlijk openbaren!     onmeetbaar in meedogen! 

 

3. U, Vader, U zij lof     5. Gij zit in heerlijkheid  

op een verhoogde troon!    aan 's Vaders rechterhand, 

Lof en aanbidding zij     tot Gij als Rechter eens  

uw eengeboren Zoon.     de laatste vierschaar spant. 

Lof zij uw Geest, die ons   Laat nimmer in de nood  

ten Trooster is gegeven,    uw bijstand ons ontberen, 

ons in de waarheid leidt,    Gij kocht ons met uw bloed,  

de weg van eeuwig leven.    blijf, Heiland, ons regeren, 

U looft uw kerk alom,    wil door uw koningsmacht  

waar Gij die ook vergaarde;    uw erfdeel trouw bewaren, 

U looft wat loven kan,    en met uw heilig volk  

in hemel en op aarde!     ons voor uw troon vergaren. 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Hemelhoog 686: 1 en 2 

1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,  2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 

door dit leven aan uw hand.    sprekend van U meer en meer. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,   Leid mij steeds door uwe liefde, 

wees mijn Gids in ’t barre land.   groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider,   Brood des Levens, brood des hemels, 

vul mij met uw Geest steeds meer.   voed mij dat ik groei naar U. 

Vul mij met uw Geest steeds meer.   Voed mij dat ik groei naar U. 

 

Zegen  (3x Amen, gezongen) 

 

De collecte aan de uitgang is voor aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

De volgende Erediensten zijn op: 

21-01-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw Voortzetting H.A 

28-01-2018 10:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy  
28-01-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw Jongerendienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 21 januari 2018 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Mineke Kok 

    Organist: Martien van der Knijff            

Kosters: Jan en Berta 

 
Viering Heilig Avondmaal 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 733: De zon komt op 

Opwekking 125: Heer hoor naar mijn gebed 

 

Woord van welkom 

Zingen Psalm 103: 2 en 3 

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,              3. Hij is een God van liefde en genade, 

dat uw bestaan, met glorie begenadigd,   barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.            van Hem die niet voor altijd met ons twist 

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen  die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,      ons niet naar onze ongerechtigheden 

op Israël zijn zegen uitgestort.    vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 287: 1 en 4 

1. Rond het licht dat leven doet,    4. Rond de tafel, in de kring, 

groeten wij elkaar met vrede;    staat ons land, de oogst voor ogen, - 

wie in voor- of tegenspoed,     neem en eet, drink en gedenk, 

zegen zoekt, mag binnentreden,    proef hoe zoet: Gods mededogen, 

bij de Heer zijn wij hier thuis,    die ons schenkt in de woestijn: 

kind aan huis.                  brood en wijn. 

 

Inleiding bij de dienst  Gebed om toenadering 

 

Zingen Lied 377: 1, 2, 4 en 6       2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

           mijn angsten en onzekerheid, 

           mijn maskers en mijn ijdelheid – 

           o Lam van God, ik kom. 

 

   4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

   reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

   vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 

   o Lam van God, ik kom.  

 

   6. Zoals ik ben - ja, dat ik dan 

   de lengte, breedte, hoogte van 

              uw diepe liefde vatten kan:  

       o Lam van God, ik kom. 



5. Voor Gij de wereld hebt gemaakt, 

heeft mij uw liefde aangeraakt, 

mijn sterke held, mijn Vader. 

Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, 

Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, 

ik treed Hem zingend nader. 

Hij de 

mijne, 

die het leven 

mij zal geven 

hoog daarboven, 

eeuwig zal mijn hart Hem loven. 

 

7. Hoe is Hij mij zo innig na, 

de Alfa en de Omega, 

mijn hart doet Hij ontbranden. 

Hij zal mij tot zijn lof en prijs 

opnemen in zijn paradijs, 

dan klap ik in de handen. 

Amen, 

amen, 

kom mij troosten 

allerschoonste, 

mijn begeren, 

toef niet langer, kom o Here. 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 

Schriftlezing Jesaja 38: 1-11 en 16-20 
Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam 

naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je 

zult niet meer beter worden.’ 2 Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: 3 

‘HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar 

uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. 

4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: 5 ‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit 

zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. 

Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6 en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van 

de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen.”’ 7 Jesaja zei: ‘De HEER geeft u het 

volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen: 8 ik laat de schaduw op de zonnewijzer van 

Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit. 

 

9 Een stil gebed van koning Hizkia van Juda, toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde.                   

10 Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, 

de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk. 

11 Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien 

in het land der levenden, 

of ooit nog een mens aanschouwen 

daar waar alles zijn einde vindt. 

16 Maar mijn Heer zei: ‘Tijd om te leven!’ 

Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. 

U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven. 

17 Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. 

U hebt mij behoed voor het zinloze graf, 

u hebt mijn zonden weggedaan. 

18 Nee, het dodenrijk zal u niet loven, 

de dood prijst u niet, 

zij die in het graf zijn afgedaald 

verlaten zich niet op uw trouw. 

19 Maar hij die leeft – leeft! – zal u loven, 

zoals ik doe op deze dag. 

Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw u bent. 

20 De HEER is mij te hulp gekomen. 

Laten wij op de snaren spelen 

in de tempel van de HEER, 

alle dagen van ons leven. 

 

Zingen Lied 518: 5 en 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen mogen naar de nevendienst 

Verkondiging 

 

Zingen HemelHoog 533  (staande als geloofsbelijdenis) 

1. Ik geloof in God de Vader   2. Ik geloof in Jezus Christus 

die een bron van vreugde is,    die voor ons ter wereld kwam. 

louter goedheid en genade,    Zoon van God en Zoon des Mensen 

licht in onze duisternis.    goede Herder, Offerlam. 

Hij, de Koning van de kosmos,   Door te lijden en te sterven 

heel de schepping zingt zijn eer   groot is het geheimenis 

heeft uit liefde mij geschapen   schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

en tot liefde keer ik weer.    dat uit God en tot God is. 

 

3. Ik geloof dat mijn Verlosser  4. Ik geloof ook in de Geest, 

door de dood is heengegaan    Adem van God uitgegaan. 

en op Pasen, God zij glorie,    Hij vertroost en Hij versterkt ons, 

uit het graf is opgestaan.    waar wij in het leven staan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam -  Door de Geest zijn wij verbonden 

door de wijn - dit is mijn bloed -   met de Heer en met elkaar. 

geeft de Vredevorst mij vrede,   Door zijn leiding gaan wij verder, 

maakt Hij alle dingen goed.    maakt Hij zijn beloften waar. 

 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden 

 

Zingen Zingende Gezegend 12: 1, 2, 9 en 10 

1. Neemt en gedenkt    2. O bruidegom, 

dat God u schenkt:     gij gastheer, kom 

zichzelf, in brood en beker.    en toon uw bruid een teken, 

Weest, wanneer Hij roept en wenkt,   kom om uit uw heiligdom 

van zijn liefde zeker.     tot haar hart te spreken. 

 

9. Zelfs in de dood    10. Het bruiloftskleed 

is waarlijk brood     ligt reeds gereed, 

tot ons behoud gegeven:    het wordt om niet geschonken, 

Christus is het die ons noodt,    bruid des Heren, neem en eet, 

brood van eeuwig leven.    word van vreugde dronken. 

 

Tafelgebed:  Laten we met ons hart bij de Heer zijn….  

 

Daarom zingen wij het lied dat nooit is onderbroken, 

met alle heiligen en alle engelen: 

Lied 405:4 

4. Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, 

heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 

Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die een in wezen zijt. 

 

Gedachtenis                  Aanroeping van de Heilige Geest             Onze Vader 


