
Vrede van Christus.   

 

Nodiging              

 

Viering 

 

Als dankgebed zingen we Hemelhoog 521. Tafel 1; 1e couplet. Tafel 2; 2e couplet 

1. Heilig, heilig, heilig,  2. Heilig, heilig, heilig, 

heilig is de Heer.   heilig is de Heer. 

Heilig, heilig, heilig,   Heilig, heilig, heilig, 

heilig is de Heer.   heilig is de Heer. 

Hij die zonder einde,   Almacht zonder weerga, 

altijd wezen zal,   liefde immermeer. 

eeuwig is en machtig,   Heilig, heilig, heilig, 

Meester van ‘t heelal.   heilig is de Heer. 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 

    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als slotlied: Lied 906: 5 en 8 

5. Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven, 

adem van ons aardse leven. 

Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder, 

zee ik ga in U ten onder. 

Ik in U, laat mij nu 

vallen in den blinde, 

U slechts zien en vinden. 

 

8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 

dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 

Waar ik ga zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 

met een stil vertrouwen. 

 

Zegen  

 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer. 

 

 

 

 

 

De collecte aan de uitgang is voor aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen 

De volgende eredienst is op: 

26-01-2020   10:00 uur      Voorganger ds. A.H. van Veluw 

26-01-2020   19:00 uur      Voorganger ds. R. Kranen   Jongerendienst         

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 19 januari 2020 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst:  Wilma Limburg  

    Organist: Henk van der Weerd 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever   

 

 
Viering Heilig Avondmaal; voortzetting en dankzegging 

 

Zingen voor de dienst 

Lied 517: 1, 2 en 3  Christus, uit God geboren (lied van de maand)   

Hemelhoog 38     Naar Psalm 121: Mijn hulp is van U Heer  

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 65: 1 en 2  

1. De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

2. Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst: het eerste teken van Jezus 

 

Zingen Weerklank 324: 1, 2 en 3  

1. Alles in allen zult Gij voor ons zijn.    2. Niemand is waard uw gast te mogen zijn. 

Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen.   Niemand van ons wordt rein voor U bevonden. 

Allen die naar U uitzien met verlangen,   Uw tien geboden hebben wij geschonden. 

zult Gij verzadigen met brood en wijn.    Daal tot ons neer, maak door uw Geest ons rein. 

 

3. Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam, 

leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken, 

hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken, 

hoe Gij voor ons de zonde op U nam. 

 



Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Genesis 41: 53-57 

53 Aan de zeven jaren waarin er in heel Egypte overvloed was, kwam een einde, 54 en de zeven jaren 

van hongersnood braken aan, zoals Jozef had voorspeld. In alle landen heerste hongersnood, maar in 

Egypte had iedereen te eten. 55 Toen ook de Egyptenaren honger begonnen te lijden en de mensen 

steeds luider om eten riepen bij de farao, zei deze tegen hen: ‘Ga maar naar Jozef en doe wat hij zegt.’ 

56 Toen de hongersnood zich over het hele land had uitgebreid, liet Jozef alle voorraadschuren openen 

en verkocht hij het graan aan de bevolking. De hongersnood in Egypte werd steeds erger, 57 en ook 

uit alle andere landen kwamen de mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen; zo erg was de 

hongersnood overal. 

 

Johannes 2: 1-11 

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus 

en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen 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.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook 

is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van 

twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 

8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En 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 10 en 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!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste 

wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 

 

Zingen Weerklank 324: 5 en 6 

5. Allen die eten van het ene brood,    

allen die drinken uit dezelfde beker,    

allen die U geloven, weten zeker:    

allen in Christus! Alles door zijn dood!   

 

6. Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn, 

allen die door de Geest zich laten leiden, 

zij allen zullen zich in U verblijden: 

alles in allen zult Gij voor ons zijn. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 382: 2, 3 en 4 

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 

het heilig feest van uw gedachtenis; 

schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 

in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

 

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 

voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 

en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

 

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 

waar is de bron waaruit ik drinken moet? 

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 

DE MAALTIJD VAN DE HEER - voortzetting 

 

Gebeden 

 

Zingen als geloofsbelijdenis: Hemelhoog 523 (staande)  

1. Ik geloof in God de Vader 

die een bron van vreugde is, 

louter goedheid en genade, 

licht in onze duisternis. 

Hij, de Koning van de kosmos, 

heel de schepping zingt zijn eer 

heeft uit liefde mij geschapen 

en tot liefde keer ik weer. 

 

2. Ik geloof in Jezus Christus 

die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon des Mensen 

goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven 

groot is het geheimenis 

schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

dat uit God en tot God is. 

 

3. Ik geloof dat mijn Verlosser 

door de dood is heengegaan 

en op Pasen, God zij glorie, 

uit het graf is opgestaan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam - 

door de wijn - dit is mijn bloed - 

geeft de Vredevorst mij vrede, 

maakt Hij alle dingen goed. 

 

Tafelgebed:   Laten we met ons hart bij de Heer zijn,  

laten we dank brengen aan de Heer, onze God. 

Want Hij is onze dankbaarheid waardig... 

 

…wij zingen zo het lied dat nooit is onderbroken, met alle heiligen en alle engelen: 

 

Lied 405:4 

4. Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, 

heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 

Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die een in wezen zijt. 

 

Gedachtenis                   

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

 
Aanroeping van de Heilige Geest              

Zend dan, o God, Uw Heilige Geest, 

zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat… 

 

Zo dat het Koninkrijk aanbreekt van Hem die ons heeft leren bidden:  

Onze Vader... 


