
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op oudejaarsavond maandag 31 december 2018 
om 19.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Alinde Hofstede
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters:Herwin van Asselt en Rene Weever

    Thema: ‘De sprong wagen’

Zingen voor de dienst:
- Lied 90a:1,5,6 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
- Opw. 429 (God wijst mij de weg)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 105:1,2
1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
 zijn glorierijke naam belijden.
 Meldt ieder volk en elk geslacht
 de wonderen die God volbracht.
 Gij die van harte zoekt den HEER,
 verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

2. Vraagt naar des HEREN grote daden;
 zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
 Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
 zijn wonderen ten teken stelt,
 volk dat op Abram u beroemt,
 met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 1008
1. Rechter in het licht verheven,
 koning in uw majesteit,
 louter ons geringe leven,
 scheld ons onze schulden kwijt,
 laat uw vleugelen ons omgeven,
 troost ons met uw tederheid.

2. Hoor de bittere gebeden
 om de vrede die niet daagt.
 Zie hoe diep er wordt geleden,
 hoe het kwaad de ziel belaagt.



 Zie uw mensheid hier beneden,
 wat zij lijdt en duldt en draagt.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
 klief het duister met uw zwaard.
 Kroon de menselijke dromen
 met uw koninkrijk op aard.
 Laat de vrede eindelijk komen,
 die uw hart voor ons bewaart.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 32:23-33 (NBV)
23Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare 
plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 
24Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar 
de overkant. 25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand 
met hem totdat de dag aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon 
winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die 
worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar 
Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28De ander vroeg: ‘Hoe luidt je 
naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob 
zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 
30Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom 
vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31Jakob noemde 
die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in 
leven gebleven.’ 32Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. 
Jakob liep mank. 33Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het 
heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag.

Zingen: Lied 917:1,6
1. Ga in het schip, zegt Gij,
 steek van het strand,
 Vaar tegen wind en tij,
 vaar naar de overkant,
 wacht daar op Mij.

6. Ik ben het, zegt Gij dan.
 Kom maar met Mij
 mee naar de overkant.
 Wees maar niet bang, zegt Gij,
 hier is mijn hand.

Verkondiging 

Zingen: Lied 913:1,3
1. Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;



 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig, kalme moed!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behandlen,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in uwe handen
 en geleid mij als een kind.

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Gez. 474:1,2 (mannen zingen zusters vrouwen zingen broeders)
1. God roept ons, broeders/zusters, tot de daad;
 zijn werk wacht, treedt dan aan
 en weest gereed om elke weg,
 die Hij u wijst, te gaan.
 Wij weten dat, wat komen mag,
 toch hij slechts wint, die waagt,
 en wie zichzelve geven wil
 door ‘t donker vlammen draagt.

2. God roept, en in Hem is de kracht,
 die onze zwakheid staalt.
 Dit is de vreugd, dat Hij het doel
 en onze vaart bepaalt.
 Dat Hij ons over grenzen heen
 laat zien het groot gezicht
 van aller mensen broederschap
 in ‘t ene, godlijk licht.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3 x)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

  Denkt u ook aan de zedingsbussen bij de uitgang?



    De volgende Eredienst is 1 Januari 2019
   Aanvang: 10.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw


