
  NIEUWJAARSDAG
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op dinsdag 1 januari 2018 om 10.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Christien Heurink
Organist: dh.Jeroen van der Scheer
Kosters: Jan en Berta Aarten

 Thema: ‘Hoe verlang ik naar Uw regels! Halleluja’
Zingen voor de dienst:
- Psalm 1 (‘Gezegend hij, die in der bozen raad’) 
(We beginnen deze eerste dag van het jaar met de eerste Psalm van de Bijbel)
- Lied 488 (‘In den beginnen was het Woord’)
(En een Kerstlied over het begin (een ‘rijglied’, coupletten worden aan elkaar 
geregen)

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 482:1,3
1. Er is uit ‘s werelds duistere wolken
 een groot licht stralend opgegaan.
 wie wonen in het diepste donker,
 zij zullen in het zonlicht staan.
 Glorie aan God, de overwinning
 is ongekend, de vreugde groot;
 de aarde jubelt- hoor ons zingen:
 wij delen in een rijke oogst!

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 119:1,4
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
 wie in de regels van Gods wijsheid treden.
 Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
 van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
 Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
 De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,
 hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden?
 Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer
 hij zich door God en zijn gebod laat raden.
 Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER,
 leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

3. Godlof, een kind is ons geboren,
 een held zal onze koning zijn,
 die raadsman, God-met-ons zal heten-
 die zoon zal ons tot vader zijn!
 Vorst die met vrede ons wil kronen
 van nu af tot in eeuwigheid,
 de Eewige zal hem doen tronen
 op recht en op gerechtigheid.



Gods gebod

Zingen: Ps. 119:7
7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
 Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
 Open mijn oog, zodat het helder ziet,
 dat ik de wondren van uw wet ontware.
 O HEER, verberg mij uw geboden niet:
 ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 119:1-3; 9; 27; 33-40; 47-48; 52-56; 92-93; 97 (NBV)
1Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER, 
2gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.
3Zij bedrijven geen onrecht,
maar gaan de wegen die hij wijst.
9Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
27Leer mij de weg van uw regels begrijpen,
en ik zal uw wonderen overdenken.
33Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe.
34Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen,
hem onderhouden met heel mijn hart.
35Laat mij het pad gaan van uw geboden,
dat is mij het liefst.
36Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.
37Houd mijn ogen af van wat leeg is,
laat mij uw wegen gaan, en leven.
38Kom uw belofte aan uw dienaar na,
dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn.
39Houd spot van mij af: die beangstigt mij,
maar uw voorschriften maken mij gelukkig.
40Hoe verlang ik naar uw regels,
doe mij leven in uw gerechtigheid.
47Ik verheug mij in uw geboden,
ik heb ze lief.
48Ik reikhals naar uw geboden,
ik heb ze lief.
Uw wetten blijf ik overdenken.
52Ik denk aan uw eeuwige voorschriften,
HEER, daarin vind ik troost.
53Ik ben ontzet over de zondaars
die uw wet verlaten.



54Uw wetten zijn voor mij als liederen
in het huis waar ik als vreemdeling woon.
55Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam, HEER,
en houd ik mij aan uw wet.
56Dit is mij gegeven:
dat ik uw regels volg.
92Verheugde ik mij niet in uw wet,
ik zou vergaan van ellende.
93In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten,
daardoor houdt u mij in leven.
97Hoe lief heb ik uw wet,
heel de dag is hij in mijn gedachten.

Zingen: Ps. 119:12, 20, 21
12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
 O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen!
 Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
 Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
 verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
 Ik zal de weg van uw geboden lopen.

20. Wanneer ik denk aan uw aloude woord
 word ik getroost, zo zal ik mij verpozen;
 maar wie er niet meer naar uw regels hoort,
 al de verdwaalden, al de goddelozen, -
 o HEER, ik ben bedroefd, ik ben verstoord
 over een wereld liggend in het boze.

21. De wet, o HEER, die Gij aan mij beveelt,
 is als een lied mij, als een spel van snaren,
 dat in den vreemde troostend mij omspeelt.
 Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.
 Uw trouw hebt Gij, o HEER, mij toebedeeld,
 omdat ik uw geboden blijf bewaren.

Verkondiging 

Zingen: Opw. 687
1. 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.

2. 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.



3. 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.

Dankgebed

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

Zingen: Lied 481:1,3
1. Hoor, de englen zingen de eer
 van de nieuw geboren Heer!
 Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
 God verzoent der mensen schuld.
 Voegt u, volken, in het koor,
 dat weerklinkt de hemel door,
 zingt met algemene stem
 voor het kind van Bethlehem!
 Hoor, de englen zingen de eer
 van de nieuw geboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft
 en op aarde vrede geeft,
 Gij die ons geworden zijt
 taal en teken in de tijd,
 al uw glorie legt Gij af
 ons tot redding uit het graf,
 dat wij ongerept en rein
 nieuwgeboren zouden zijn.
 Hoor, de englen zingen de eer
 van de nieuw geboren Heer!

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

De collecte bij de uitgang is voor Aflossing en onderhoud Kekrkelijke gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  De volgende Erediensten zijn zondag 6 januari 2019
  Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy

4. 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.


