
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 10 januari 2021

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

Ouderling van dienst: Wilma Limburg
 Organist: Martien van der Knijff

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

Zingen voor de dienst
Ik hoor de klokken klinken

Mededelingen

Zingen Aanvangslied Psalm 86:1
1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,

zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Aansteken kaars

Zingen Lied 273:3 
3. Looft God, zijn vinger wijst ons aan,

een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

Wetslezing: Marcus 4:35-41

Zingen Psalm 93:1 en 3
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,

omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.



3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Heere die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

Gebed

Kindermoment

Kinderlied:
refrein:   U bent machtig, U bent groot
  U bent zo geweldig sterk
  machtiger dan een koning
  of een president
  U bent machtig, U bent groot
  U bent zo geweldig sterk
  U bent de allerbeste
  U bent die U bent

U bent de God van hemel en aarde
de God van het heelal
de God die alles weet en ziet
ja, U bent overal
U bent mijn Vader in de hemel
ver weg en toch dichtbij
want door uw Heilige Geest
woont U in mij
refrein

U bent de God van trouw en van liefde
de God die eeuwig leeft
de God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft
dit goede nieuws wil ik vertellen
ver weg en ook dichtbij
en ook al valt dit soms niet mee
U bent bij mij!
refrein

Gebed



Schriftlezing: Johannes 1:19-34
19Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem 
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent 
u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet 
de messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die 
ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie 
bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan 
degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij 
zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de 
Heer,”zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit 
de kring van de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u 
dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop 
met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u 
niet kent, 27hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen 
van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de over-
kant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
29De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar 
is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30Hij is het 
over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er 
vóór mij.” 31Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen 
opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32En Johannes getuigde: 
‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op 
hem rusten. 33Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft 
om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op 
iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de 
heilige Geest.” 34En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van 
God is.’

Zingen Gezang 134
1. Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo, 

2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,

3. Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,



Verkondiging 

Zingen HH 588:1
1. Halleluja! Lof zij het Lam,

dat onze zonden op Zich nam,
Wiens bloed ons heeft geheiligd!
Die dood geweest is, en Hij leeft!
Die ‘t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

Gebed

Collecte: 
  1e collecte Missionair
  2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Zingen Slotlied Opw 695
Verberg mij nu
onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast
in uw sterke hand.

Refrein
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel
in God alleen.
Ken zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.

Zegen (3x amen)

De volgende Erediensten zijn op:
10-01 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
17-01 om 10.00 uur: Ds. G.H. Labooy


