
Dankgebed 
 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Christelijk Noodhulpcluster 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 
Zingen Opwekking 687 
1.  Heer, wijs mij uw weg      2. Heer, leer mij uw weg, 

en leid mij als een kind      die zuiver is en goed. 
dat heel de levensweg       Uw woord is onderweg 
slechts in U richting vindt.     Als een lamp voor mijn voet. 
Als mij de moed ontbreekt     Als mij het zicht ontbreekt, 
om door te gaan,        het donker is, 
troost mij dan liefdevol      leid mij dan op uw weg, 
en moedig mij weer aan.      de weg die eeuwig is. 

 
3. Heer, leer mij uw wil      4. Heer, toon mij uw plan; 

aanvaarden als een kind      maak door uw Geest bekend 
dat blindelings en stil       hoe ik U dienen kan 
U vertrouwt, vrede vindt.      en waarheen U mij zendt. 
Als mij de wil ontbreekt      Als ik de weg niet weet, 
uw weg te gaan,         de hoop opgeef, 
spreek door uw Woord en Geest   toon mij dat Christus heel 
mijn hart en leven aan.      mijn weg gelopen heeft. 
               toon mij dat Christus heel 
               mijn weg gelopen heeft. 

 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

 
 
 
 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
21-10-2018 om 09.30 uur ,voorganger ds. H.J. van Maanen, met Hana uit 
Pakistan 
21-1—2018 om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy 
 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 14-10-2018 

              Aanvang: 19.00 uur 
              Voorganger: ds. H.J. van Maanen 

       Ouderling van dienst: Ada Vahl  
         Organist: Henk van der Weerd 

        Kosters: Gert en Jeanet Kragt 
 

Viering Heilig Avondmaal 
  

Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 510:  Van U zijn alle dingen 
Opwekking 366: ‘ Kroon Hem met gouden kroon’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Lied 273: 1, 2 en 5 
1. Looft God, die zegent al wat leeft,   2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 

der heemlen Heer is Hij,       dat naar de morgen vaart. 
die tussen ons zijn woning heeft.    Hij is de hartslag van ons werk, 
Die ver is, is nabij.         Hij houdt het welbewaard. 

 
5. Looft God, die ons aan tafel vraagt, 

loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 23b: 1, 4 en 5 
1. De Heer is mijn Herder!     4. De Heer is mijn Herder! 
 'k Heb al wat mij lust;       In 't hart der woestijn 

Hij zal mij geleiden        verkwikken en laven 
naar grazige weiden.       zijn hemelse gaven; 
Hij voert mij al zachtkens      Hij wil mij versterken 
aan waatren der rust.       met brood en met wijn. 

 
5. De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
 

 



Gebed  
 
Lezing Marcus 14: 17-31 
17Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. 18Terwijl ze aanlagen voor de 
maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij 
uitleveren.’ 19Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch 
niet?’ 20Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom 
eet. 21Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee 
de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij 
nooit geboren was.’ 
22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde 
het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24Hij zei tegen hen: ‘Dit is 
mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik verzeker 
jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ 
26Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 27Jezus zei 
tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal 
de herderdoden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” 28Maar nadat ik uit de 
dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 29Petrus zei tegen hem: 
‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ 30Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: 
juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal 
verloochenen.’ 31Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten 
sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks. 
 
Zingen Lied 321:1 
1. Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 

 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 944: 1, 2 en 4 
1. O Heer, verberg U niet voor mij, 

wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 

 
2. En wees niet toornig over mij, 

wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 

 
 

 
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 

dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
Geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
 
 

Onderwijzing 
 

Gebed 
 

Zingen Opwekking 464  
1. Wees stil voor het aangezicht van God, 2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 

want heilig is de Heer.        omgeeft ons in dit uur. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,   Wij staan nu op heilige grond, 
en kniel nu voor Hem neer,      waar Hij verschijnt met vuur. 
die zelf geen zonde kent       Een eeuwigdurend licht 
en ons genade schenkt.       straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil voor het aangezicht van God,  Wees stil, want de heerlijkheid van God 
want heilig is de Heer.        omgeeft ons in dit uur. 

 
3. Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
 
Vredegroet en nodiging 

 
 

Zingen na de tafel: Psalm 115: 1 
1. Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd, 

doch uw voortdurende aanwezigheid, 
uw trouw en uw genade. 
Waar is uw God? tart ons het heidendom. 
Hij onze God, gaat in zijn heiligdom 
slechts met zichzelf te rade. 

 
 
 
 


