
1. Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 

de luister van mijn leven. 

Komt tot mij, zoon van David, kom, 

mijn Koning en mijn Bruidegom, 

mijn hart wil ik U geven. 

Lieflijk, 

vriendlijk, 

schoon en heerlijk, 

zo begeerlijk, 

mild in 't geven, 

stralend, vorstelijk verheven. 

 
 

4. Hoe liefelijk is uw gelaat; 

als Gij uw ogen op mij slaat, 

dan doet de vreugd mij beven. 

Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 

uw woord en geest, uw vlees en bloed, 

zij zijn mijn ziel, mijn leven. 

Heer des 

hemels 

laat, getrouwe, 

mij aanschouwen 

uw erbarmen. 

Herder neem mij in uw armen. 

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. 

 

2. Als je veel van iemand houdt,   3. Als je veel van iemand houdt, 

geef je 't mooiste wat je hebt.   geef je 't mooiste wat je hebt. 

Da's heel gewoon.     Da's heel gewoon. 

En de wijzen brachten goud   En als jij de Heer vertrouwt; 

mirre en wierook voor het kind,   Leg je leven in Zijn hand. 

als eerbetoon. (refr.)     Hij is Gods Zoon. (refr.)  

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 944: 1, 3 en 4 

1. O Heer, verberg U niet voor mij,  3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 

wanneer ik mij verberg voor U.   Zo vaak ik woorden voor U vond, 

Gij weet het, ik ben bang voor U,   heb ik mij in mijn woord vermomd. 

ontwijk U en verlang naar U.   Nu wacht ik tot Gij zelve komt 

O ga niet aan mijn hart voorbij.   en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 

 

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. 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Diaconie 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

Zingen Slotlied lied 518: 1, 4 en 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen (3x Amen) 

 

De volgende Erediensten zijn op:           

13-01-2019 10:30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy                Voorbereiding H.A. 

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

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 6 januari 2019 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: René Bosman  

Organist: Gerwin van der Plaats 

            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

 

Thema: ‘Wegvluchten van de Schepper van hemel, zee en aarde’ 

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 657: U die mij geschapen heeft  

Weerklank 546: Jona heeft God wel verstaan (zie verderop in liturgie) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 130: 1 en 2  

1. Uit diepten van ellende   2. Zoudt Gij indachtig wezen 

roep ik tot U, o Heer.   al wat een mens misdeed, 

Gij kunt verlossing zenden,   wie zou nog kunnen leven 

ik werp voor U mij neer.   in al zijn angst en leed ? 

O laat uw oor zich neigen   Maar Gij wilt ons vergeven, 

tot mij, tot mijn gebed.   Gij scheldt de schulden kwijt, 

Laat mij gehoor verkrijgen,   opdat wij zouden vrezen 

red mij, o Heere, red !   uw goedertierenheid. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

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

1. Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

 

2. Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

 

3. Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 



Inleiding bij de dienst  

 

Zingen Hemelhoog 83: 1 en 2 

1. Jona, Jona, ga naar Ninevé,   2. Jona, Jona, ga naar Ninevé ('Ik wil niet') 

Jona, Jona, ga naar Ninevé.    Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar Jona die zei; 'Nee!    Maar God ging met hem mee. 

Ik wil niet naar die nare stad   Hij stuurde 't schip in een orkaan 

De mensen daar die kunnen me wat'  en de mensen riepen 'Wij vergaan!'. 

zei Jona en hij ging op pad    En ach, het lot wees Jona aan. 

tot hij een schip gevonden had.   Die zei 'Ik heb wat doms gedaan. 

Dat voer naar Tarsis over zee,   Ik wou niet luisteren naar Gods woord. 

maar niet naar Ninevé.    Gooi mij maar overboord'. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jona 1 

Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2‘Maak je gereed en ga naar 

Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten 

hemel schreiend.’3 En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de 

HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de 

overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.  

4 Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het 

schip dreigde te breken.5 De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om 

hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in 

het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen.6 

De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep 

je God aan! Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.’7 

Intussen overlegden de zeelieden: ‘Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens 

schuld het is dat deze ramp ons treft.’ Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona.8 Toen 

zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je 

hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’9 

Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de HEER, de God van de hemel, 

de God die de zee en het land gemaakt heeft.’10 De mannen werden doodsbang, en toen 

ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen hem: ‘Hoe 

heb je dat kunnen doen?’11 En ze vroegen hem: ‘Wat moeten we met je doen, dat de 

zee ons met rust laat?’ Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger.12 Hij 

antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het 

mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.’13 Maar de mannen roeiden uit 

alle macht om weer aan land te komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds 

onstuimiger tegen hen tekeer.14 Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch 

niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier 

een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’15 Toen tilden ze 

Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde.16 De mannen werden 

vervuld van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten hem een offer en deden hem 

geloften. 

 

Zingen Weerklank 546  

 
 

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! 

 

4: Nineve hoort Jona aan   5: Jona uit de grote vis 

en de mensen zijn ontdaan:    ziet dat God vol liefde is. 

zitten neer in zak en as,    O, wat is die Jona kwaad, 

dagenlang wordt er gevast.    Dat de stad haar straf ontgaat. 

En de Heer zegt: nee, nee, nee,   Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, 

sparen zal ik Nineve.    wees toch blij om Nineve! 

 

Schriftlezing: Johannes 3:16-21  

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 

die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon 

niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld 

door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar 

wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van 

Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen 

hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie 

kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 

21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God 

werkzaam is in alles wat hij doet.’ 

 

Zingen Hemelhoog 125 

1. Als je veel van iemand houdt,      Refrein: 

geef je 't mooiste wat je hebt, da's heel gewoon.    Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Omdat God van mensen houdt,      Een mooier geschenk ken ik niet 

gaf Hij 't mooiste wat Hij had;      Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Zijn eigen Zoon.        Een mooier geschenk ken ik niet 


