
 

 

Kinderen mogen naar de nevendienst; ze nemen het licht mee 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 837: 1, 2 en 4  
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,   2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

speurend langs allerlei wegen,   laten wij anderen bloeden, 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,  geven wij pijn en angsten door - 

Meester, waar kom ik U tegen?   neem ons dan onder uw hoede. 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht,   Spreek uw genezend woord vol macht, 

moe van onszelf en zonder kracht,   dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

dorstend naar liefde en zegen.   Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

4. Koning, Uw rijk is zo nabij, 

open mijn ogen en oren, 

onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind, 

zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie: Centrum de Herberg 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen slotlied Opwekking 640 (2x) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. 

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

 

Collecte bij de uitgang voor aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN! 

De volgende Erediensten zijn op: 

17-02 om 19.00 uur    Voorganger ds. A.H. van Veluw 

24-02 om 10:00 uur    Voorganger ds. H.J. van Maanen              Voorbereiding H.A. 

24-02 om 19:00 uur    Voorganger ds. A.H. van Veluw                        Jongerendienst  

 

 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 17 februari 2019 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Henri Boer  

             Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘Een verzengende wind in je leven’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 623: Laat het huis gevuld zijn 

Lied 864: 1, 3 en 5: Laat ons de Heer lofzingen 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 70: 1 en 2 

1. Haast U om mij te redden, God!   2. Laat die U zoeken in hun nood 

O Heer, doe uw verlossing dagen.   verheugd een vrolijk lied beginnen. 

Maak hen beschaamd die mij belagen.  Laat allen die uw heil beminnen 

Drijf met de spotters zelf de spot.   voortdurend zingen: God is groot! 

Verlos, o Heer, mij uit de handen   Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 

van wie mij naar het leven staan.   Haast U tot mij, bevrijd mij, Heer! 

Doe Gij het lachen hun vergaan,   Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 

dan vluchten zij voor eigen schande.  maar spoed U om mijn lot te wenden. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 103a: 3 en 4  (lied van de maand) 

3. De Heer is als een vader,    4. Maar 't rijk van Gods genade 

die voor zijn kinderen 't beste wil;   staat vast en blijft in eeuwigheid. 

wie Hem vertrouwend naderen,   Zijn trouw komt hun te stade, 

die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.  die Hem getrouw zijn toegewijd. 

Hij immers kent ons broze    Gij engelen, sterke helden, 

bestaan, want stof zijn wij,    die doet zijn heilig woord, 

een teer geluk, als rozen    nooit moede ons te melden 

zo schoon, zo snel voorbij;    al wat gij van Hem hoort, 

als gras zijn wij, als blaren,-   looft Hem, - gij zult Hem geven 

wanneer de najaarswind    de lof van 't gans heelal; 

door 's levens boom komt varen,   en gij mijn ziel, mijn leven, 

wie is er die ze vindt?    loof gij Hem bovenal! 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Verootmoedigingsgebed  

 



 

 

Zingen met de kinderen over de wet: Lied 594 uit bundel WeerKlank  

1. Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 

God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 

Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 

Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

 

2. Een, dat is de Heer, niemand is als God. 

In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 

Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 

Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 

 

3. Drie, dat is de naam van de hoge God. 

Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 

Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 

Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 

 

4. Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 

Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 

Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 

Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 

 

5. Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 

dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 

Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 

Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

 

6. Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 

zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 

Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 

Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Schriftlezing: Jona 4: 10-5:11 
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. 

 
1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, 

heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik 

wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en 

tot vergeving bereid. 3 Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo 

verder moet leven.’ 4 Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’ 
5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had 

er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6 Nu 

liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te  

geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7 Maar de 

volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm  

 

 

 

aanvreten, zodat hij verdorde. 8 En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind 

uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd 

bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet 

leven.’ 9 Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die 

plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ 10 Toen zei 

de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor 

hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en 

in één nacht verging, 11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar 

meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts 

niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’ 

 

Zingen Lied 546: 4 en 5  uit de bundel Weerklank  (AWN.1:12) 

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: Marcus 4: 35-41 
35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we 

het meer oversteken.’36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin 

hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op.37 Er stak een hevige storm 

op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan.38 Maar hij lag 

achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, 

kan het u niet schelen dat we vergaan?’39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de 

wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en 

het meer kwam helemaal tot rust.40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig 

moed? Geloven jullie nog steeds niet?’41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden 

tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’ 

 

Zingen Hemelhoog 92  

1. In een scheepje over zee,  

vaar je mee, vaar je mee. 

In een scheepje over zee,  

vaar je mee. 

 

2. Oei, daar komt een wilde storm!  

’t Is enorm, ’t is enorm. 

Oei, daar komt een wilde storm!  

’t Is enorm. 

 

3. Maar ook Jezus is aan boord   4. En precies zoals Hij wil, 

met zijn Woord, met zijn Woord.   wordt het stil, wordt het stil. 

Maar ook Jezus is aan boord  En precies zoals Hij wil,  

met zijn Woord.     wordt het stil. 


