
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 687   ‘Heer wijs mij de weg’ 
1. Heer, wijs mij de weg   2. Heer, leer mij Uw weg,  
en leid mij als een kind,   die zuiver is en goed. 
dat heel de levensweg,   Uw woord is onderweg, 
slechts in U richting vindt.   als een lamp voor mijn voet. 
Als mij de moed ontbreekt,  Als mij het zicht ontbreekt, 
om door te gaan,    het donker is; 
troost mij dan liefdevol   leid mij dan op Uw weg, 
en moedig mij weer aan.   de weg die eeuwig is. 
 
3. Heer, toon mij Uw plan, 
maak door Uw Geest bekend, 
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus, 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus, 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven   
 
Zingen Slotlied: Lied 150a  3 en 4  ‘Geprezen zij God’ 
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! 
 
Heenzending en Zegen. Amen 

 
 

 
De volgende erediensten zijn op:  
 
31-01  19:00 uur ds. G.H. Labooy en Marleen Kragt       Jongerendienst 
07-02  10:00 uur ds. H.J. van Maanen                Gezin-Kerk-Schooldienst 
07-02  19:00 uur ds. A.H. van Veluw 
 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 31 januari 2021 om 10:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Jan Prins 
Kosters: Ron en Tineke Kalter 

 

 
Thema: 'Ik hou van (corona)regels' 

 
Zingen voor de dienst: Gezang 26  ‘Daar is uit ’s werelds duist’re wolken’ 
1. Daar is uit 's werelds duist‘re wolken  4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden  
een licht der lichten opgegaan.    de vreed' op aard' en in mijn ziel. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken   Doe alle volken tot U vlieden, 
en gij, mijn ziele, bid het aan.    dat al wat ademt voor U kniel. 
Het komt de schaduwen beschijnen,   Des Heren ijver zal bewerken, 
de zwarte schaduw van de dood.   dat Hij de zetel, u bereid, 
De nacht der zonde zal verdwijnen,   met recht en met gericht zal sterken. 
genade spreidt haar morgenrood.   Hem zij de lof in eeuwigheid. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 119: 40 en 66 
40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken, 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 25 medley ‘Leer mij Uw weg’ / ‘Here, maak mij uwe wegen’  
Wees ons genadig Heer, want groot is Uw almacht. 
Kom in ons midden, schenk Uw Heil’ge Geest. 
De Heer is goed en recht, daarom onderwijst Hij. 
De verlorenen brengt Hij veilig thuis. 
 



40Hoe verlang ik naar uw regels, 
doe mij leven in uw gerechtigheid. 
 

47Ik verheug mij in uw geboden, 
ik heb ze lief. 
48Ik reikhals naar uw geboden, 
ik heb ze lief.  
Uw wetten blijf ik overdenken. 
 
52Ik denk aan uw eeuwige voorschriften, 
HEER, daarin vind ik troost. 
53Ik ben ontzet over de zondaars 
die uw wet verlaten. 
54Uw wetten zijn voor mij als liederen 
in het huis waar ik als vreemdeling woon. 
 
55Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam,  
HEER, en houd ik mij aan uw wet. 
56Dit is mij gegeven: 
dat ik uw regels volg. 
 
92Verheugde ik mij niet in uw wet, 
ik zou vergaan van ellende. 
93In eeuwigheid zal ik  
uw regels niet vergeten, 
daardoor houdt u mij in leven. 
 
97Hoe lief heb ik uw wet, 
heel de dag is hij in mijn gedachten. 

 

Leer mij Here Uwe wegen, leidt mij op een effen paân. 
Heer, ai, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en geest bekend, Gij zijt mijn heil. 
 
Wie Hem ned’rig valt te voet, zal Hij onderwijzen. 
Looft, looft de Here, Halleluja Amen. 
De Heer is goed en recht, daarom onderwijst Hij. 
Zie in gunst terneer, redt ons keer op keer. 
U komt toe de dank, lof, aanbidding, Heer. 
 
Here, maak mij uwe wegen, door uw Woord en Geest bekend. 
Leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt. 
Leid mij in uw rechte leer. Laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 119: 1-3;  9;  27;  33-40;  47-48;  52-56;  92-93;  97  (NBV) 
1Gelukkig wie de volmaakte weg gaan           
en leven naar de wet van de HEER, 
2gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, 
hem zoeken met heel hun hart. 
3Zij bedrijven geen onrecht, 
maar gaan de wegen die hij wijst. 
 
9Hoe kan wie jong is zuiver leven? 
Door zich te houden aan uw woord. 
 
27Leer mij de weg van uw regels begrijpen, 
en ik zal uw wonderen overdenken. 
 
33Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten, 
dan volg ik die tot het einde toe. 
34Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen, 
hem onderhouden met heel mijn hart. 
 
35Laat mij het pad gaan van uw geboden, 
dat is mij het liefst. 
36Neig mijn hart naar uw richtlijnen 
en niet naar winstbejag. 
 
37Houd mijn ogen af van wat leeg is, 
laat mij uw wegen gaan, en leven. 
38Kom uw belofte aan uw dienaar na, 
dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. 
 
39Houd spot van mij af: die beangstigt mij, 
maar uw voorschriften maken mij gelukkig. 
 

Zingen Psalm 119  (the Psalm Project)  
1. Gelukkig zijn die eerlijk van gemoed 
en zonder schijn, de wet van God betrachten 
die Hij op ’t spoor van Godsvrucht wand’len doet. 
Gelukkig die bij dagen en bij nachten 
uw wil gedenkt, en U als ’t hoogste goed 
van harte zoekt met ingespannen krachten. 
 
2. Geef leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. 
Uw trouwe hulp leidt mij in rechte sporen. 
Zoals een schaap heb ik gedwaald in ’t rond. 
Dat onbedacht zijn Herder heeft verloren. 
Heer, zoek uw knecht ook als ik uw wet schond, 
want ik volhard om naar uw wil te horen. 
 
Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. 
Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. 
 
Gelukkig die bij dagen en bij nachten 
uw wil gedenkt, en U als ’t hoogste goed 
van harte zoekt met ingespannen krachten. 
 
Schriftlezing: Johannes 3: 14-21  (NBV) 
14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft,15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven 
heeft.16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.17God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om 
de wereld door hem te redden.18Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel 
uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde 
geloven in de naam van Gods enige Zoon.19Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun 
daden waren slecht.20Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat 
anders zijn daden bekend worden.21Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, 
zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’ 
 
Kindermoment 
 
Het kinderkoor zingt: ‘God heeft een plan met je leven’ 
God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 't is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent. 
 
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd: God is trouw. 


