
Verkondiging 

 

Zingen Lied 381: 1, 2, 3 en 4 

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 

wil mij vergeven wat ik U misdeed; 

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 

maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

 

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 

het heilig feest van uw gedachtenis; 

schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 

in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 

  

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 

voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 

en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

  

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 

waar is de bron waaruit ik drinken moet? 

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Missionaire commissie 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Slotlied 534: 1, 2 en 3 

1. Hij die de blinden weer liet zien,   2. Hij die de lammen lopen liet, 

hun ogen kleur liet ondervinden,   hun dode krachten deed ontvlammen, 

is zelf het licht dat ruimte geeft:   is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenslicht, de Zoon van God.   ons levenspad, de Zoon van God. 

 

3. Hij die de armen voedsel gaf, 

met overdaad hen kwam verwarmen, 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

Zegen (3x Amen, gezongen) 

 

 

 

De volgende Erediensten zijn op:           

13-01-2019   19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw       

20-01-2019   10:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen       bediening Heilig Avondmaal 

20-01-2019   19:00 uur Voorganger ds. G.H Labooy           voortzetting Heilig Avondmaal      

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 13 januari 2019 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Jan Smit  
Organist: Jeroen van der Scheer 

            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘De blunder profeet in de buik van de vis’  

Tevens voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

Zingen voor de dienst 

Op Toonhoogte 124: Dit is de dag  

Hemelhoog 345: 1, 3 en 4: Ik heb de vaste grond gevonden 

 

Woord van welkom 

 

Psalm: 38: 1, 3  zingen wij met Jona mee 

1. Laat toch niet uw toorn, o Here,   3. Boven 't hoofd groeit mij het kwade 

mij verteren,      van mijn daden, 

straf mij niet, o straf mij niet.    al te zwaar werd hun gewicht. 

Want uw hand ligt op mijn leven.   Met terneergeslagen ogen, 

Zie mij beven      diep gebogen, 

voor de pijlen die Gij schiet.    kom ik voor uw aangezicht. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen Hemelhoog 391 (zonder de bridge) 

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,     2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

verbonden met U en elkaar.       die alles gelooft en verdraagt. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer:      Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.     veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:      Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!    liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Refrein:             3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 

Breng ons samen, één in uw naam.       als deel van uw kerk wereldwijd. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan.       Breng ons samen, één in uw naam.      

Samen, één door de Geest;        Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

verbonden in liefde,         gebruiken met vreugde de maaltijd.      

die U aan ons geeft.              Wij breken het brood en verstaan het geheim 

           om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

     

    (Refr.)  



Inleiding bij de dienst  
 

Zingen lied van de maand 344: Klein credo  (met de kinderen) 

1. Wij geloven één voor één  2. Wij geloven in de naam 

en ook samen:     Jezus Christus, 

de Heer is God en anders geen.  gestorven en weer opgestaan. 

Amen, amen.     Halleluja! 

 

3. Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

Wetslezing 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jona 2 

1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de 

buik van de vis. 2 Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 

 

3‘In mijn nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij. 

Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – u hoort mijn stem! 

4 U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 

Door kolkend water ben ik omgeven, 

zwaar slaan uw golven over mij heen. 

5 Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 

Maar eens zal ik opnieuw 

uw heilige tempel aanschouwen. 

6 Het water stijgt tot aan mijn lippen, 

muren van water storten op mij neer, 

zeewier om mijn hoofd verstikt mij. 

7 Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, 

naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. 

Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, 

o HEER, mijn God! 

8 Nu mijn levensadem mij verlaat 

roep ik u aan, HEER, 

en mijn gebed komt tot u 

in uw heilige tempel. 

9 Zij die armzalige afgoden vereren, 

verlaten u, trouwe God. 

10 Maar ik zal mijn stem in dank verheffen 

en u offers brengen; 

mijn geloften los ik in. 

Het is de HEER die redt!’ 

11 Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land. 

Zingen Weerklank 546: 1, 2 en 3  

 
 

2: Midden op de oceaan   3: Na drie dagen duisternis 

komt zijn schip in een orkaan.   komt hij heelhuids uit de vis, 

Jona wordt van boord gezet,    Jona gaat nu wel op pad, 

maar een vis heeft hem gered    naar die goddeloze stad. 

Want de Heer zegt: nee, nee, nee,   Want de Heer zegt: nee, nee, nee, 

Jona moet naar Nineve!    Jona moet naar Nineve! 

 

Schriftlezing: Matteus 12: 38-42  

38 Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: ‘Meester, we 

zouden graag een teken van u zien.’ 39 Hij antwoordde: ‘Dit is een verdorven en trouweloze 

generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet 

Jona. 40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal 

de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. 41 Op 

de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar 

veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand 

die meer is dan Jona! 42 Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen 

met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde 

gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan 

Salomo! 

 

Zingen Hemelhoog 649 

1. Licht van de wereld,                  Refrein:  Voor U wil ik mij buigen, 

U scheen in mijn duisternis;    U wil ik aanbidden, 

Nu mag ik zien wie U bent.    U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Liefde die maakt,     Want U alleen bent waardig 

dat ik U wil kennen Heer,    Heilig en rechtvaardig, 

Bij U wil ik zijn elk moment.    U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

2. Hemelse Heer,    

U, die hoog en verheven bent,         Bridge: En nooit besef ik hoe U leed  

Koning vol glorie en macht,   De pijn die al mijn zonde deed. 2x  

Bent als een kind      

naar de wereld gekomen,    (refrein) 

Legde Uw heerlijkheid af. (refr.) 


