
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 9 januari 2022

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

Muziek: GO(U)D
            Kosters: René Weever en Anne Kroes

 
Zingen voor de dienst 
Opw 640 ‘Ik hef mijn ogen’ 

Mededelingen

Aanvangslied
Opw. 687
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.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Opw 767
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, de vrede bewaren 
en eensgezind leven.

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.

4. 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.

 Refrein
 En het mooiste geschenk 
 wordt ons gegeven: 
 de zegen van God, 
 een eindeloos leven.



Wetslezing: Johannes 13:12-17 (NBV) 

Zingen Opw 705 
1. Aan de maaltijd wordt het stil,

als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast
en zegt:

2. In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd.
Hij zei:

Gebed

Schriftlezing: Genesis 3 (NBV21)
Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de 
slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd 
dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2‘We mogen de 
vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3‘behalve die van de 
boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten 
van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan 
zullen we sterven.’ 4‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5‘In-
tegendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan 
eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed 
en kwaad.’6De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk 
uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de 
boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. 
Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7Toen 
gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daar-
om regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
8Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind 
door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bo-
men. 9Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10Hij antwoordde: 
‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg 
ik me.’ 11‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van 
de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’ 12De mens antwoordde: ‘De 
vrouw die U mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van 
de boom en toen heb ik ervan gegeten.’ 13‘Waarom heb je dat gedaan?’ 
vroeg de HEER God aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me 
misleid en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg 
de HEER God aan de vrouw. 

Refrein
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.



En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gege-
ten.’14De HEER God zei tegen de slang:‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt 
gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af;op 
je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang.15Vijandschap 
sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare; dat 
verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel.’16Tegen de vrouw zei Hij: ‘Je 
zwangerschap maak Ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je 
zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’17Tegen de mens zei Hij:
‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die Ik je had 
verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je 
om ervan te eten,je hele leven lang. 18Dorens en distels zullen er groeien,
toch moet je van zijn gewassen leven.19Zweten zul je voor je brood, tot
dat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, 
tot stof keer je terug.’ 20De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moe-
der van alle levenden geworden. 21De HEER God maakte voor de 
mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.
22Toen zei de HEER God: ‘Nu is de mens aan Ons gelijk geworden, nu 
heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil Ik voorkomen dat hij ook 
vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij 
eeuwig leven.’ 23Daarom stuurde Hij de mens weg uit de tuin van 
Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. 24En 
nadat Hij hem had weggejaagd, plaatste Hij ten oosten van de tuin 
van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammen-
de zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

Zingen kinderlied ‘Adam, waar ben je’ -

Verkondiging

Zingen Opw 580
Jezus, Hij kwam
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij
het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Refrein
Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil’ge naam.
En Heer, ik houd van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.



Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Gebed 

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

Slotlied: Opw.kids 76
1. Vrede van God, de vrede van God,

De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

2. In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

3. Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

De volgende Erediensten zijn op:
09-01 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
16-01 om 10.00 uur: Ds. A.H. van Veluw

Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.
De dood kon onmoog’lijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping
roept zijn naam.


