
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 02 januari 2022

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

            Kosters: Herwin van Asselt en Rikes Wijkstra

Muziek voor de dienst
‘Lof zij de Heer’
 
Mededelingen

Aanvangslied: OK4kids 11
Refrein:
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder 

1. Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij.

    Refrein 

2. Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer. 

 
3. Uw goedheid en uw liefde, Heer 

volgen mij altijd 
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid.
Refrein

Stil gebed
Bemoediging en Groet



Zingen Lied 1003 
1.Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene 
stil is de straat overal.

Refrein
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen
God, kom gauw.

4. Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikken 
niemand een lach om de mond.
Refrein

Wetlezing: Jesaja 1:11-20 (NBV21)
11Wat moet Ik met al jullie offers? – zegt de HEER.
Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen,
van het vet van jullie kalveren;
het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer.
12En wanneer jullie voor Mij verschijnen –
wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
13Houd op met die zinloze offergaven.
Ik heb een afschuw van jullie wierook;
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat,
ik duld ze niet naast al dat wangedrag.
14Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer,
ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen.
15Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af,
ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet.
Aan jullie handen kleeft bloed!
16Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
Ik kan ze niet meer zien.
Breek met het kwaad
17en leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
kom op voor wezen, sta weduwen bij.
18De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat.
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,

2. Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen 
niemand een brood in de hand.
Refrein

3. Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen 
nergens een feest in de stad.

5. Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene 
stil is de stad overal.
Refrein



al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
19Als je weer naar Mij wilt luisteren,
zal het beste van het land je ten deel vallen.
20Als je koppig bent en niet wilt luisteren,
zul je vallen door het zwaard.
De HEER heeft gesproken.

Zingen Lied 772 
1. Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 

hoe Gods nieuwe wereld zal zijn. 
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres, 
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam, 
de wolf legt zich neer naast het lam. 

2. Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 
de volkeren leven in vrede. 
De aarde is vol van de kennis van God, 
zo vol als met water de zee, de zee, /zo vol als met water de zee. 

3. Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, 
en ouders en kinderen strijden. 
De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 
en de doornstruik verovert het land, het land, 
de doornstruik verovert het land. 

4. God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, 
maak een einde aan onrecht en pijn. 
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,  /uw volk gelukkig kan zijn. 

Gebed

Schriftlezing: Genesis 1:1-2:4 (NBV21)
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was woest en 
doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods 
geest. 3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht 
goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde 
Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd 
morgen. De eerste dag. 
6God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de water-
massa’s van elkaar scheidt.’7God maakte het gewelf en scheidde het wa-
ter onder het gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het.

2. Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen 
niemand een brood in de hand.
Refrein

3. Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen 
nergens een feest in de stad.

5. Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene 
stil is de stad overal.
Refrein



8Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De
tweede dag.9God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats 
stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10Het droge 
noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee. En God 
zag dat het goed was. 11God zei: ‘Laat overal op aarde jong groen ontkie-
men: zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten dragen 
met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12De aarde bracht jong groen voort: 
alle soorten zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten 
droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13Het werd avond 
en het werd morgen. De derde dag.14God zei: ‘Laten er lichten aan het 
hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten 
dienen als tekens die de feesten aangeven en de dgen en de jaren, 15en
als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo 
gebeurde het.16God maakte de twee grote lichten, het grootste om over
de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de 
sterren. 17Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de 
aarde, 18om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te schei
den van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19Het werd avond en 
het werd morgen. De vierde dag. 20God zei: ‘Laat het water wemelen van
levende wezens, en laten er boven de aarde, langs het hemelgewelf, vo-
gels vliegen.’ 21En God schiep de grote zeemonsters en alle soorten le-
vende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en
alle soorten vogels, alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed 
was. 22God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk 
en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, 
overal op aarde.’ 23Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.
24God zei: ‘Laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen: 
alle soorten vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde 
het. 25God maakte alle soorten in het wild levende dieren, alle soor-
ten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen. En 
God zag dat het goed was. 26God zei: ‘Laten Wij mensen maken die 
ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen 
van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde 
en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens als zijn
evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen 
hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van
de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29Ook zei 
God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen 
op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30Aan de dieren die in het wild 
leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de 
aarde rondkruipen geef Ik alle groene planten tot voedsel.’



Refrein
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

En zo gebeurde het. 31God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer
goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

1Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de 
zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij 
van het werk dat Hij gedaan had. 3God zegende de zevende dag en hei
ligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

Zingen Opw Kids 241
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Refrein

M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
Refrein

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
Refrein



Verkondiging

Zingen Lied 718
1. God, die leven

hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor ‘t daaglijks brood.

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
‘t roepen aan de poort.

4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Gebed 

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



Zingen slotlied 913
1. Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2.Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen



De volgende Erediensten zijn op:
02-01 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy
09-01 om 10.00 uur: Ds. H.J. van Maanen


