
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 20 februari 2022

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

Muziek: GO(U)D
            Kosters: Herwin van Asselt en René Weever

Viering Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst 
‘Met open armen’ – HH 707

Mededelingen

Aanvangslied:  OPW 518
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;

mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Refrein

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen HH 177
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

Refrein
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.



Refrein
U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf. /Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam

Gebed

Schriftlezing: Marcus 1:21-28 (NBV21)
21Ze kwamen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar 
de synagoge en onderwees er de mensen. 22Ze waren diep onder de indruk 
van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet 
zoals de schriftgeleerden. 23Op dat moment was er in de synagoge ook een 
man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24‘Wat 
hebben wij met Jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben Je gekomen om ons 
te vernietigen? Ik weet wel wie Je bent, de heilige van God.’ 25Jezus sprak 
hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26De onreine geest deed 
de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. 27Iedereen was 
zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe 
leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt 
Hij gehoorzaamd.’ 28Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal 
in Galilea.

Zingen HH 422
1. Hoger dan de blauwe luchten

en de sterretjes van goud
woont de Vader in de hemel
die van alle kind’ren houdt.

3. Daarom vragen wij eerbiedig
vouwen onze handjes saam
Heer die altijd naar ons luistert
neem nu ons gebedje aan.
Amen

Verkondiging

Zingen Opw 832
1. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw

Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door de klank van uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus.

2. Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij
kent hun tranen en hun pijn
ja voor groten en voor kleinen
wil de Heer een helper zijn.



2. U bent de held die voor ons strijdt /U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen hoogste Heer.

Refrein
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus overwinnaar

3. De duisternis licht op door U /De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht waar is je prikkel gebleven
Jezus leeft en ik zal leven.

4. De schepping knielt in diepst ontzag /De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er regeert
Naam boven alle namen hoogste Heer

Brug
Naam boven alle namen (4x)

Coda
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus overwinnaar (3x)

Onderwijzing
Gebed

Zingen HH 517 
1. U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn /Te proeven van het leven,

dat U deelt door brood en wijn /U leidt mij in de stilte, 
ik volg U met ontzag /Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

2. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart 
  mijn onbesproken vragen,/die er leven in mijn hart

U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer
In vertrouwen leg ik alles voor U neer.

3. De beker in uw handen, /neem ik vol liefde aan
Uit handen die verwond zijn, /waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.



4. U deelt met mij de maaltijd, /reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan /de schuld die is voldaan
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij
Door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Vredegroet en  Nodiging, 
Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Zingen na brood en wijn: OPW 331
Breng dank aan de Eeuwige, /breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader /die ons Jezus zond.
Breng dank aan de Eeuwige, /breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader /die ons Jezus zond.

Refrein
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, /zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, /zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons. /Breng dank.

Dankgebed

Collecte: 1e collecte Stichting Yad l’Ami
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Zingen HH 61
1. De Here zegent jou

en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

De volgende Erediensten zijn op:
20-02 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
27-02 om 10.00 uur: Ds. G.H. Labooy
27-02 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy, jongerendienst

2.De Here zegent u,
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal Zijn vrede aan u geven.


