
Voortzetting gebed 
Onze Vader 
 
Vredegroet en nodiging 
 
Tijdens de tafels zingen we Psalm 118: 1, 2 en 3  
1.Laat ieder 's HEEREN goedheid prijzen,    2.Ik werd benauwd van alle zijden 
zijn liefde duurt in eeuwigheid.           en riep den HEER ootmoedig aan. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:           De HEER verhoorde en bevrijdde, 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.           Hij deed mij in de ruimte staan. 
Dit zij het lied der priesterkoren:          De HEER is met mij, 'k zal niet vrezen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.           Geen sterveling verschrikt mij meer. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:    De HEER wil mij tot helper wezen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.           ik zie op al mijn haters neer. 

 
3. 't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des HEEREN 
de knellende omsingeling. 

 
 Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
                      2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Hemelhoog 433 
1.Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang        Refrein : 
voor de onzekerheid van morgen.              God, U bent mijn God 
God omgeeft je steeds; Hij is erbij             en ik vertrouw op U  
in je beproevingen en zorgen.  en zal niet wank'len. 

Vredevorst, vernieuw  
2.Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;         een vaste geest binnenin mij, 
dwars door het dal zal Hij je leiden.             die rust in U alleen. 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

 
3.Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 
Collecte bij de uitgang: Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
Volgende dienst: 19.00 uur. Voorganger ds. G.H. Labooy, voortzetting HA 
 

                                                 LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 20-01-2018 

  Aanvang: 10.00uur 
   Voorganger: ds .H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Dick Hoekman   
             Organist: Henk van der Weerd  

Kosters: Jan en Berta Aarten 
Viering Heilig Avondmaal  

Zingen voor de dienst 
Lied 213: 1 en 4 ‘Morgenglans der eeuwigheid’  
Psalm 113: 1 en 2 Prijs, halleluja, prijs de Heer’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Hemelhoog 391 
1.U roept ons samen als kerk van de Heer, 
  verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

                                   Refrein: 
2.Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest   Breng ons samen, één in uw naam. 
die alles gelooft en verdraagt.              Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:   Samen, één door de Geest; 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.       verbonden in liefde,             

 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:      die U aan ons geeft. 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 
3.U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

  Refrein 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 114: 1 
1.Toen Israël uit Egypteland ging, 
Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving, 
zij 't vreemde land ontkwamen, 
werd Juda aan de Heere toegewijd, 
werden tot rijk van Gods volkomenheid 
al Isrels stammen samen. 

 



Wetslezing: Jeremia 10:2-10a 
2Dit zegt de HEER: Volg andere volken niet na, raak niet van slag door tekenen aan de 
hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik aan.3De gebruiken van die volken zijn niets 
waard. Ze hakken een stuk hout in het bos, een ambachtsman bewerkt het met zijn 
beitel, 4verfraait het met zilver en goud. Ze spijkeren het vast, dan valt het niet om. 5Het 
is net een vogelverschrikker, neergezet in een komkommerveld. Het kan niet spreken en 
moet worden gedragen, want zelf kan het geen stap verzetten. Heb voor beelden 
geen ontzag, kwaad doen ze niet, en goed nog minder.’ 6‘Niemand is als u, o HEER, u 
bent groot, groot is uw naam door uw kracht. 7Wie zou geen ontzag voor u hebben? 
Koning van de volken, dat komt u immers toe. Onder alle wijzen van de volken, onder al 
hun koningen is niemand als u. 8Allen zijn ze dom en dwaas, wat ze moeten leren is dit: 
die nietige beelden zijn maar hout. 9Ze zijn bewerkt met bladzilver, uit Tarsis ingevoerd, 
met goud afkomstig uit Ufaz, door een ambachtsman, door de handen van een 
goudsmid. Ze zijn in blauw- en roodpurper gekleed, ze zijn vakkundig gemaakt. 10Maar 
alleen de HEER is werkelijk God, hij is de levende God, de eeuwige koning. 
 
Zingen Psalm 115:1 
1.Niet ons, o HEER, niet ons zij eer gewijd, 
doch uw voortdurende aanwezigheid, 
uw trouw en uw genade. 
Waar is uw God ? tart ons het heidendom. 
Hij onze God, gaat in zijn heiligdom 
slechts met zichzelf te rade. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 2:1-11 
21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was 
er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna 
op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Wat wilt u 
van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de 
bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het 
Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à 
drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot 
de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ 
Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde 
– hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept 
hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn 
gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de 
beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste 
wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 
 
Zingen Hemelhoog 626 
Refrein 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 

 
1.Ja ik verkies nu om bij U te zijn,           
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

 refrein 
 
2.Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

 refrein 
 
3.Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. (3x) 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 117:1  
1.Looft, alle volken, looft den HEER, 
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 

 
Voorbede 
 
Zingen Psalm 116: 1 en 6  
1.God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 
6.Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven ? 
Ik heb de kelk van 's HEEREN heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 

 
Gebed 
Dankgebed 
In het gebed zingen we het lied: ‘Heilig, heilig, heilig’ (LB 405:4) 
Heilig, heilig, heilig, Heer, God, almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die een in wezen zijt. 


