
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 30 januari 2022

  Aanvang: 19.00 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

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

Thema:
Breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwaad

Zingen voor de dienst 
Opw 400 ‘Liefde was het, onuitputtelijk’

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 91:1 
1. Heil hem wien God een plaats bereidt

in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Psalm 91: 2 en 5 
2. God redt uw ziel van nood en dood, 

Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide.



5. Maar gij moogt schuilen bij den Heer, 
geen kwaad bedreigt uw woning: 
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning. 
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden; 
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

Gebed

Schriftlezing: Mat 6: 9-13 en 26:36-46
9Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
13En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
[Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.]

36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsema-
ne genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, Ik ga daar bidden.’ 
37Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen Hij 
bedroefd en angstig begon te worden, 38zei Hij tegen hen: ‘Ik ben diep-
bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met Mij waken.’ 39Hij liep nog een 
stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad: ‘Vader, als het 
mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet 
gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ 40Hij liep terug naar de 
leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden 
jullie niet eens één uur met Mij waken? 41Blijf wakker en bid dat jullie niet 
in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 
42Voor de tweede maal liep Hij bij hen vandaan en bad: ‘Vader, als het niet 
mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit drink, 
laat het dan gebeuren zoals U het wilt.’



43Toen Hij terugkwam, zag Hij dat ze weer sliepen, want ze waren door 
vermoeidheid overmand. 44Hij liet hen achter, liep opnieuwwat verder 
en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45Daar-
na voegde Hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog 
steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de Mensen-
zoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46Sta op, laten we gaan; kijk, hij die 
Mij uitlevert, is al vlakbij.’

Zingen Lied 1010: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2.  Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Verkondiging

Zingen HH 416 (x2)
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.



Gebed

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

Slotlied zingen Lied 253
De zon daalt in de zee.
De duisternis valt in.
Ik loof de goede God.
Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.

Laat dagen in de nacht,
waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U:
U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.

Kom, nacht, en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
06-02 om 10.00 uur: Ds. A.H. van Veluw, GSK-dienst
06-02 om 19.00 uur: Ds. G.J. Röben


