
Liturgie voor zondag 8 januari 2023  de Hoeksteen Hallum  
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst Kerkenraad  
Gelijk zetten liturgische klok en aansteken tafel kaarsen door kind van dienst  
 

Zingen ELB 357: 1, 4 en 5 (Vreugde, vreugde, louter vreugde) 
 

1.   Vreugde, vreugde, louter vreugde  
   is bij U van eeuwigheid,  
   Schepper, die 't heelal verheugde,  
   Bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
   Gij, die woont in licht en luister, 
   drijft de schaduwen uiteen.  
   Hij, die zoekend doolt in 't duister,  
   vindt het licht bij U alleen. 
 

4.   Open nu ook onze ogen  
   voor het ware vreugdelicht  
   opdat wij uw naam verhogen  
   juichend voor uw aangezicht  
   want in Christus komt Gij nader  
   hem, die onder zonde zucht,  
   Ieder wil Gij zijn een Vader  
   die in Jezus tot u vlucht. 

5.   Wil van ons uw vreugde geven,  
   hef ons op tot U omhoog,  
   Gever van onsterf'lijk leven,  
   die tot ons U nederboog.  
   Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  
   onbevreesd in smart en pijn.  
   Laat ons Heer, door uwe liefde  
   eeuwig in uw vreugde zijn. 
 

Stilte van voorbereiding 
 

Votum en groet 
 

Gebed 
 

Zingen NLB 405: 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig) 
 

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Tekst van de week  Joh. 14: 9b (NBV21: Wie Mij gezien …vader gezien.) 
 



Zingen NLB 317 (Grote God, Gij hebt het zwijgen) 
 

1.  Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

2.  Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

3.  Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilige stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Gebed 
 

Moment met de kinderen  
 

zingen ‘Hé, luister mee’ 
 

Refrein: Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal 
uit het boek van God. (2x) 

 

Net zoals je elke dag 
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet 
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen 
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren 
en zo groei je telkens weer. 
 

Luister maar mee 
en doe maar mee, ja! 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Schriftlezing Filippenzen 2: 5-11 (NBV21) 
 

Zingen NLB 474 (Loof God, Gij christenen, maakt Hem groot) 
 

1.       Loof God, gij christenen,  
          maak Hem groot 

in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 

 

2. Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer 
op aard om kind te zijn, 
een kindje arm en naakt en teer 
al in een kribje klein, 
al in een kribje klein. 

 



3.    Verzakende zijn macht en recht, 
       verkiest Hij zich een stal, 
       neemt de gedaante aan van een knecht, 
       de Schepper van het al, 
       de Schepper van het al. 
 

4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 

5. Hij wordt een knecht en ik een heer: 
wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer 
als Jezus heeft voor mij, 
als Jezus heeft voor mij. 

 

6. En nu ontsluit Hij weer de poort 
van ’t schone paradijs. 
De cherub staat er niet meer voor. 
God zij lof, eer en prijs! 
God zij lof, eer en prijs! 

Verkondiging 
 

Luisteren muziek LEV met ‘Hij kwam bij ons heel gewoon 
 

Lezen geloofsbelijdenis NLB 981 (Zolang er mensen zijn op aarde)  (Staande)  
 

1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 

3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

Zingen Gez. 257 (Halleluja, eeuwig dank en ere) 
 

1.  Halleluja, eeuwig dank en ere, 
  lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
  word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
  voor uw liefd’ U toegebracht! 
  Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
  Zoon de Vaders, schenk ons uw genade; 
  Uw gemeenschap, Geest van God 
  amen, zij ons eeuwig lot!   
 
 

kinderen komen terug kindernevendienst 
 

Moment van gedenken Sjoerd Pieter Buren 
 

luisteren naar het fragment van ‘For the good times’, gezongen door Johnny Cash 
 

Gebed 
 

Collecte 



 

Zingen NLB 422 (Laat de woorden die we hoorden) 
 

1. Laat de woorden  
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint.  

 

Zegen   Amen, Amen, Amen 
 
 
 


