
De morgendienst in de Hoeksteen op 10 november 2019 
 

 

voorganger: ds. Ernst van Gulik 

organist: Niek Schuringa 

 
 

 Voor de dienst zingen, uit Liedboek, 221: 1,3 Zo vriendelijk en veilig als het 

licht 

 

Woord van welkom 

 

Zingen, uit Liedboek, 75: 1,7 U alleen, U loven wij 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Gebed 

 

Woord van genade 

 

Zingen, uit Liedboek, 218: 1,2,4 Dank u voor deze nieuwe morgen 

 

Woord van Toewijding 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: Sefanja 3: 14-20 

 
14

Jubel, vrouwe Sion, 

zing van vreugde, Israël, 

juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 
15

De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan 

en je vijand verdreven. 

De HEER, de koning van Israël, is in je midden, 

je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
16

Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 

‘Wees niet bang, Sion! 

Laat de moed niet zinken!’ 
17

De HEER, je God, zal in je midden zijn, 

hij is de held die je bevrijdt. 

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, 

in zijn liefde zal hij zwijgen, 



in zijn vreugde zal hij over je jubelen. 
18

Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, 

verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. 

Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 
19

In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, 

de kreupelen zal ik redden, 

de verstrooiden bijeenbrengen. 

En hen die in de hele wereld werden veracht 

zal ik met eer en roem overladen. 
20

In die tijd breng ik jullie terug.  

Ik zal jullie verzamelen, 

je zult met eer en roem overladen worden 

door alle volken op aarde. 

Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer 

– zegt de HEER. 

 

Zingen, uit Liedboek, 910: 1,4 Soms groet een licht van vreugde 

 

Preek  

 

 

 
 

 

blij verrast 



 
 

Lied van ds. Jaap Zijlstra (melodie van Gezang 429, Liedboek voor de kerken, 

Wie maar de goede God laat zorgen) 

 

Dit is mijn troost, ik ben geborgen 

in God die mijn ontfermer is, 

hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 

mijn moeiten kent hij, mijn gemis. 

Het is zijn wonderlijke trouw 

waar ik met heel mijn hart op bouw. 

 

God heeft tot vreugde ons geschapen 

en niet tot vrees en treurigheid, 

hij zal een nieuwe wereld maken, 

dan is de rampspoed uit de tijd. 

Wie liefdevol de Heer verwacht, 

schenkt hij een lofzang in de nacht. 

 

Gedenken van Aris Roemers 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecte 

 

Kinderen brengen schaal met brood en de wijnkan en een beker binnen  

 

Tafelgebed 

 

Heilig Avondmaal 

 

Tijdens het delen hiervan zingen we: Evangelische Liedbundel 191: 1,2 Veilig in 

Jezus armen; Liedboek 381: 1,2,4 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet; 

Liedboek 885: 1,2 Groot is uw trouw, o Heer. 

  

Dankzegging 

 

Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 704: 1,2 Dank, dank nu allen God 
  



Zegen 
 

 


