
 

3. De beker in Uw handen,    4. U deelt met mij de maaltijd, 

neem ik vol liefde aan,     reikt mij verzoening aan. 

uit handen die verwond zijn,    Uw liefde is nog groter 

waarin de tekens staan.     dan de schuld die is voldaan. 

Geen woorden meer van oordeel,   U toont mij Uw genade, 

genade onverdiend,     die werkzaam is in mij: 

Die aan tafel wordt geproefd    door de kracht van Uw genade  

en wordt gezien.      ben ik vrij! 

 

Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

Nodiging (ook de gasten en de broeders en zusters in de Maarlenhof) 

 

Zingen bij de tafels: Lied 380: eerste tafel 1; tweede tafel 3 

1. Gij, Jezus Christus, opgestegen  3. Nog is uw heerlijkheid verborgen, 

tot hoogste heerlijkheid,     maar ons geloof vertrouwt, 

blijft ons nabij op onze wegen;    dat eenmaal op de eeuw'ge morgen 

U zij de lof gewijd.     uw macht het veld behoudt. 

Uw weg ging voort door smaad en dood;  Gij, kracht, verhuld in brood en wijn, 

o Heer die ons uw lichaam bood   wilt onze eeuw'ge spijze zijn 

als ’t levensbrood.      en maakt ons rein. 

 

Dankgebed 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als slotlied: Hemelhoog 602  
1. Liefde was het, onuitputt’lijk,   2. Rijd als Heerser door de velden, 

liefd’ en goedheid, eind’loos groot.   Jezus in uw grote kracht. 

Toen de Levensvorst op aarde    Niets, niets kan U tegenhouden, 

tot ons heil zijn bloed vergoot.    zelfs de hel niet met haar macht. 

Komt, laat ons zijn liefde prijzen!   Voor uw naam, zo groot en heerlijk 

God geeft vreugd’ en dankensstof.   zinkt de vijand weg in ’t niet. 

Eenmaal zingen wij voor eeuwig   Heel de schepping, Heer, zal beven, 

in de hemel zijnen lof.     als zij U, haar Koning, ziet. 

 

Heenzending en Zegen  

(Amen 3x) 

Orgelspel 

De volgende eredienst is op: 

27-01-2019 10:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

27-01-2019 19:00 uur Voorganger ds. J. de Kok uit Wilsum   Jongerendienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 20 januari 2019 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Dick Hoekman   

    Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Jan en Berta Aarten 

 

Viering Heilig Avondmaal 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 428: Jezus is de goede herder 

Lied 374: U verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen Psalm 27: 2 en 4 

2. Eèn ding slechts kan ik van de Heer verlangen,     

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft                    

Hem dagelijks te loven met gezangen,                       

te wonen in zijn huis zolang ik leef!                           

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.       

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,           

aanschouwende hoe schoon en zuiver is                     

zijn licht, verlichtende de duisternis.                           

 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart ! 



1. U nodigt mij aan tafel,  

om dicht bij U te zijn; 

te proeven van het leven,  

dat U deelt door brood en wijn. 

U leidt mij in de stilte, 

ik volg U met ontzag: 

een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 

 

2. U ziet mijn hart en leven,  

de onrust die verwardt;  

mijn onbesproken vragen,  

die er leven in mijn hart.  

U kent al mijn gedachten,  

verbergen kan niet meer:  

in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 377: 1, 2, 4 en 5 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij  2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

met niets in handen dan dat Gij   mijn angsten en onzekerheid, 

mij riep en zelf U gaf voor mij.   mijn maskers en mijn ijdelheid, 

O Lam van God, ik kom.    O Lam van God, ik kom. 

 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 5. Zoals ik ben, in U te zijn 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,  en Gij in mij, in brood en wijn: 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij.   uw ziel, uw levenskracht wordt mijn,  

O Lam van God ik kom.    O Lam van God, ik kom. 

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord  

 

Schriftlezing: Jona 3- Jona 4:1 

Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: 2 ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die 

grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ 3 En Jona maakte 

zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was 

een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. 4 Jona trok de stad in, één dagreis 

ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ 5 De inwoners 

van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, 

hulde zich in een boetekleed. 6 Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, 

stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een 

boetekleed, op de grond zitten. 7 En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van 

de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch 

dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. 8 

Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God 

aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. 9 

Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet 

zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’ 10 Toen God zag dat 

zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun 

aan te doen, en hij deed het niet. 4:1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd 

kwaad.  

 

Schriftlezing: Genesis 18: 24-28 

24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het 

leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig 

onschuldige inwoners? 25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen 

laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden 

geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet 

toch rechtvaardig handelen?’ 26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig 

onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’  

27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, 

hoewel ik niets dan stof ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, 

zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik 

zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ 

 

Zingen Weeklank 546: 3 en 4  

3: Na drie dagen duisternis   4: Nineve hoort Jona aan 

komt hij heelhuids uit de vis,    en de mensen zijn ontdaan: 

Jona gaat nu wel op pad,     zitten neer in zak en as, 

naar die goddeloze stad.     dagenlang wordt er gevast. 

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

Jona moet naar Nineve!     sparen zal ik Nineve. 

 

Verkondiging 
 

Staande zingen Lied 344 ‘Klein credo’ (lied van de maand)  
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. 

 

Onderwijzing 

Gebeden 

 

Zingen Hemelhoog 517: 1, 2, 3 en 4 (wordt een keer voorgespeeld)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


