
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde   

Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 18 november 2018 
Aanvang: 16.30 uur       

Voorganger: ds. Jurjen ten Brinke  
Ouderling van dienst: Henk van Dijk                

Organist: Gerwin van der Plaats 
Band: Hoeksteenband 

Koster: Herwin van Asselt en Rene Weever  

 

Thema: ‘God zet jou in bij Zijn wonder’ 
  

Wij zingen voor de dienst - Samen in de naam van Jezus (ELB 218) 
    - Licht van de wereld  (Opw. 595) 

 

 
Welkom en mededelingen 

 
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 7  
 

1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
7.Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 

met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 

mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 

 
Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 
 

Inleiding bij de dienst:  intro thema/ filmpje?? 
 

Wij zingen lied voor de kinderen: ‘Zie de zon’ (naar Psalm 8) 

 
Zie de zon 

Zie de maan 
Zie de sterren in hun baan 

Sterren ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

 
Hoor de zee 

Hoor de wind 
Hoor de regen als hij zingt 

Druppels ontelbaar in de oceaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 

 
Ruik een bloem 

Ruik een vrucht 

Ruik de geuren in de lucht 



Geuren ontelbaar zweven af en aan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 

Voel je hart  
Voel je huid 

Voel je adem als je fluit 

Mensen ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 

Zie ik de zon de sterren en de maan 
Wat een wonder dat ik mag bestaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 

Gebed bij de opening van de Schriften  
 

Lezing: Marcus 6: 30 - 44  

 

     Het teken van de broden 
 
30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en 

wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats 

om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van 
mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen 

plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, 
en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan 

dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde 

medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35 
Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een 

afgelegen plaats en het is al laat. 36 Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in 
de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37 Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: 

‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38 Toen zei 
hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij 

zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39 Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht 

moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. 40 Ze gingen zitten in groepen van 
honderd en groepen van vijftig. 41 Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de 

hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte 
uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. 42 Iedereen at en werd 

verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden 

worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 44 Vijfduizend mensen hadden van de broden 
gegeten. 

 
Wij zingen Psalm 33: 7 en 8 

 
7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven  

op Gods genadig aangezicht.  

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,  
God houdt het oog op hem gericht.  

Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen  
wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven  

wil de Here laven, wie ontbering lijdt.  

 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming,  

ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  



zijn heil'ge naam is onze vreugd.  

Laat te allen tijde, uwe liefd' ons leiden,  

uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten,  
geef ons moed en krachten, nu en voor altijd. 

 
 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er tijdens de preek kleuteropvang.   

Zij mogen met juf Merle mee. 
 

Verkondiging, waarbij we aan het eind lezen: 
 

Johannes 6: 22 - 35 
 

22 De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden gezien dat er 

maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen 
vertrokken waren. 23 Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het brood 

gegeten hadden nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. 24 Toen de mensen zagen dat Jezus 
en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om hem te 

zoeken. 25 Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent u hier 

gekomen?’ 26 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, 
maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. 27 U moet geen moeite doen voor voedsel dat 

vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, 
want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’ 28 Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? 

Hoe doen we wat God wil?’ 29 ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ 
antwoordde Jezus. 30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien 

zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? 31 Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn 

gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 32 Maar Jezus 
zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; 

hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel 
en dat leven geeft aan de wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35 ‘Ik ben het 

brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij 

gelooft zal nooit meer dorst hebben. 
 

 
Wij zingen: ‘Heer wijs mij uw weg’ (Opw. 687) 

 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  

Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

  
Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 



spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 

  
Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Gebed 

 

Wij zingen lied 245 Liedboek 
 

1.'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 

Het zonlicht moge nederdalen, 

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 

meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 

zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 

2.Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 

uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 

nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn zorgen 

tot rust voor lichaam en voor geest. 

Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 
Inzameling van de gaven (spelen van een lied door de band)  

1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Wij zingen Slotlied ‘Ga met God’  (NLB 416)  
 

1.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. 
 

2.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. 
 

3.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. 

 

4.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. 

 
Zegen (3x amen, gezongen) -orgel 

  
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
18 november om 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw 

25 november om 10.00 uur ,Voorganger  ds. G.H. Labooy 

25 november om 19.00 uur, Voorganger  ds. Kok uit Wilsum 

         
 


