
 
Dienst der Gebeden 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Missionaire commissie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen het slotlied : Lied 248  (staand) 
 

1.De dag, door uwe gunst ontvangen 
is weer voorbij, de nacht genaakt 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt 
 
2.Die dan, als onze beden zwijgen 
als hier het daglicht onderduikt 
weer nieuwe zangen op doet stijgen 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt 
 
3.Zodat de dank U toegezonden 
op aard’ nooit onderbroken wordt 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt 
 
4.Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit 

 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  
 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen. 

 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 
 
 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
 
19 januari 20202 om 10.00 uur ,Voorganger ds. H.J. van Maanen (bed. H.A.) 
19 januari 2020 om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy (voortzetting H.A 
 

 

        
 LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 12 januari 2020 

  Aanvang: 19.00 uur  
   Voorganger: mevr. W. M. van Veluw  
Ouderling van dienst: Nanda de Groot   

             Organist: Jaap Kok   
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

 
 

  

Zingen voor de dienst:   ‘U maakt ons één’,   Opwekking 194 
    ‘O grote God die liefde zijt’,   Lied 838 NLB 
 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen aanvangslied: Psalm 65: 1  (staand) 
 

1.De lofzang klimt uit Sions zalen 
tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
o Hoorder der gebeên, 
dies zullen allerlei geslachten 
ootmoedig tot U treên. 

 
Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Lied 287: 1,2 en 5 
 

1.Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed, 
zegen zoekt, mag binnentreden, 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis.     
  
2.Rond het boek van Zijn verbond, 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond, 
levenswoorden: ja en amen, 
als de kerk van liefde leest, 
is het feest. 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
 



 
 

Schriftlezing: Filippenzen 1: 27 - 2 : 11 
 

Aansporing tot volharding en eensgezindheid 
 

27Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks 
zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. 
28Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een 
teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. 29Aan u is 
de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te 
lijden. 30U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u 
hoort, nog steeds voer. 
 

2. 1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n 
grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2maak mij dan 
volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 

3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van 
de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de 
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. 
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan 
het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke 
naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 
hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is 
Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
 
Zingen: Opwekking 378 
 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 

Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 

Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
 
Verkondiging 

 
Zingen: Lied 418 
 

1.God, schenk ons de kracht / dicht bij u te blijven,  
dan zal ons geen macht / uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen / lachen en geween. 
 
2.Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen:  
zegen drijft ons heen / naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer / naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 
 
3.Vrede, vrede laat / Gij in onze handen, 
Dat wij die als zaad / dragen door de landen, 
Zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
Totdat in uw vrede / ons hart rusten mag. 
 
4.God, schenk ons de kracht / dicht bij u te blijven,  
dan zal ons geen macht / uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen / lachen en geween. 

 
Geloofsbelijdenis + Lied 150 a  (staand) 
 

1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2.Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  
3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt. 
 
4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
  

 


