
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest,  één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs 
 
 
 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 
 
 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
22-01 om 19.00 uur Heilig Avondmaal - Voorganger ds. A.H. van Veluw 
29-01 om 10.00 uur Voorganger - ds. A.H. van Veluw 
29-01 om 19.00 uur Jongerendienst – Voorganger ds. R.J. van der Perk 

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 22 januari 2017 

  Aanvang: 10.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Laurens Oosterbroek 
Organist: Jeroen van der Scheer  

Kosters: Jan en Berta 

 
Bediening Heilig Avondmaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: Een tempel gewijd aan de Heer 
 
 
 
 



Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 233 Laat me in U blijven, groeien, bloeien 
Hemelhoog 513 Eet het brood met mij 
 
Welkom 
 
Zingen Psalm 121 : 1 en 3 
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,    
toen men mij zeide; "Gord u aan     
om naar des Heren huis te gaan!     
Kom ga met ons en doe als wij!     
Jeruzalem, dat ik bemin,      
wij treden uwe poorten in,      
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!    
Jeruzalem, van ver aanschouwd,     
wel saamgevoegd en welgebouwd,    
o schone stede, die wij groeten.     
 
3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen Opwekking voor Kinderen 5  
1. Kom in de kring van Gods gezin,   2. Kom in de kring van Gods gezin, 
geef mij een hand en kom,     zoals Rebekka kwam 
want er is plaats voor iedereen,    in het gezin van Abraham, 
kom in de kring.      kom in de kring. 
 
3. Kom in de kring van Gods gezin,   4. Kom in kring van Gods gezin, 
net zoals Petrus kwam     net zoals Paulus kwam 
bij de discipelen van de Heer,    in de gemeente van de Heer, 
kom in de kring.      kom in de kring. 
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Zingen na de eerste tafel Lied 381 : 2  
2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
   
Zingen na de tweede tafel Lied 381 : 4 
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
   
Zingen na de derde tafel Lied 381 : 5 
5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
Zingen na de vierde tafel Lied 381 : 6 
6. U wil ik danken, grote  Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
 

DIENST VAN DANKZEGGING EN HEENZENDING 
 
 
Dankgebed 
 
 
Zingen slotlied 968 : 1 en 2 
1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
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Onder het naspel van dit lied nodigen de ambtsdragers de eerste tafel uit.  
 
Tafelgebed 
 
Laten we met ons hart bij de Heer zijn,  
Laten we dank brengen aan de Heer, onze God.  
Want Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Ja, U komt onze dank toe… 
 
 
Zo zingen wij uit alle macht, met allen die zijn trouw geweest: 
 
Lied 405 : 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. 
 
 
 
Gedachtenis  
v. Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. … 
 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis  
 
Uw dood gedenken wij 
Uw opstanding belijden wij 
Uw toekomst verwachten wij  
Maranatha (= ‘Kom Here, kom!’)  
 
 
Aanroeping van de Heilige Geest 
v. Zend dan, o God, Uw Heilige Geest, 
 
 
Onze Vader ..... 
 
 
Vredegroet 
 
 
Viering  
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Verootmoediging 
 
Leefregel uit Gal. 5 
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om 
uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is 
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar 
aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: 
laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 
 
19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en 
losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, 
gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat 
soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze 
dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de 
vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Ezechiël 43 
1 Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. 2 En daar, vanuit het oosten, zag ik de 
God van Israël in al zijn luister verschijnen, met een geluid als het gebulder van de 
zee, en de aarde straalde ervan. 3 Wat ik zag, leek op wat ik had gezien toen ik de 
verwoesting van de stad zag, en op wat ik had gezien bij het Kebarkanaal, en ik wierp 
me voorover op de grond. 4 De luisterrijke verschijning van de HEER ging door de 
oostpoort de tempel binnen. 5 Toen hief een geest mij op en bracht me naar de 
binnenhof, en ik zag dat de tempel vol was van de luister van de HEER. 6 Toen werd 
er vanuit de tempel tegen mij gesproken, terwijl de man naast mij stond: 7 
‘Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier 
zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal 
mijn heilige naam nooit meer bezoedelen, zij noch hun koningen, niet met hun 
ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes.  
 
Ef. 2 : 12 - 13 en 19 - 22 
12 U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens 
ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.  
 
19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de 
heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 
profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele 
gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie 
ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 
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Zingen Opw. 623 
1. Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest 
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur 
 
Want ik wil komen met mijn geest 
En doorwaaien heel het huis 
Ik wil het maken tot een tempel 
Waar ik woon 
Laat mijn leven in je zijn 
Ik maak je heilig, puur en rein 
Ik laat het levend water stromen door je heen 
 
2. Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen 
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon 
 
Want U wilt komen met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
U wilt het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
maak ons heilig, puur en rein 
laat het levend water stromen door ons heen 
 
Heer wij roepen tot U 
Kom opnieuw met Uw vuur 
Wij verlangen naar echtheid 
En leg het diep in ons hart 
 
Heer wees welkom met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
wil het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
maak ons heilig, puur en rein 
laat het levend water stromen door ons heen 
 
 
Verkondiging 
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Zingen Lied 939 (Melodie wordt nog voorgespeeld) 
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  2. U werd een mens, U daalde neer 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.  in onze pijn en schuld en strijd. 
Door golven heen, door storm en nacht  U droeg de last, verrezen Heer 
leidt mij uw hand. U blijft nabij.   die ons van elke vloek bevrijdt: 
Uw vrede diep, uw liefde groot   U sloeg de zonden aan het kruis 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  en brengt ons bij de Vader thuis; 
Mijn vaste rots, mijn fundament,   want door uw bloed, uw levenskracht 
U bent de grond waarop ik sta.   komen wij vrij voor God te staan. 
 
3. Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 
    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
Gebed over de gaven en voorbede 
 
Zingen Hemelhoog 523 (staande als geloofsbelijdenis)  
1. Ik geloof in God de Vader   2. Ik geloof in Jezus Christus 
die een bron van vreugde is,    die voor ons ter wereld kwam. 
louter goedheid en genade,     Zoon van God en Zoon des Mensen 
licht in onze duisternis.     goede Herder, Offerlam. 
Hij, de Koning van de kosmos,    Door te lijden en te sterven 
heel de schepping zingt zijn eer    groot is het geheimenis 
heeft uit liefde mij geschapen    schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
en tot liefde keer ik weer.     dat uit God en tot God is. 
 
3. Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed.                                                                                          -5- 


