
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op vrijdag 1 januari 2021

  Aanvang: 10.30uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 
Ouderling van dienst: René  Kalter

 Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Ron en Tineke Kalter

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 93 
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.

2.Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

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.

4.Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Lied 513
1.God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.



3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Gebed

Schriftlezing: Spreuken 9 (NBV)
1.Wijsheid heeft haar huis gebouwd,
zeven zuilen heeft ze uitgekapt.
2.Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd,
haar tafel heeft ze gedekt.
3.Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd,
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats:
4.‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’
Wie geen verstand heeft roept ze toe:
5.‘Kom, eet het brood dat ik je geef,
drink de wijn die ik heb gemengd.
6.Wees niet langer zo onnozel,
leef, en betreed de weg van het inzicht.’
7.Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot,
wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt.
8.Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten,
berisp een wijze, en hij mag je graag.
9.Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt,
een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert.
10.Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
11.Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven,
je levensjaren nemen door mij toe.
12.Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van,
als je spot, benadeel je jezelf.
13.Vrouwe Dwaasheid bazelt maar,
door haar domheid heeft ze nergens weet van.
14.Ze zit bij de deur van haar huis,
in een zetel, hoog in de stad.
15.Ze roept naar de voorbijgangers,
naar hen die rechtdoor willen gaan:
16.‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’
Wie geen verstand heeft roept ze toe:

4.God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin. 



17.‘Gestolen water smaakt verrukkelijk,
geroofd brood is een lekkernij.’
18.Maar wie zij naar zich toe lokt
weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen,
hij daalt af tot in het dodenrijk.

Zingen Psalm 139:14 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Verkondiging

Zingen HH 420: 1 en 2
1. Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Gebed



Collecte: 1e collecte Diaconie
     2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 			3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen
 
Zingen Slotlied 802: 1, 4 en 5
1.Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.

4.Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

5.Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
03-01 om 10.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
03-01 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy


