
Zingen als slotlied: Hemelhoog 445: 1 en 3 

1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 

niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

 

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 

gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De collecte aan de uitgang is voor aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen 

De volgende eredienst is op: 

10-11-2019   19:00 uur      Voorganger ds. H.J. van Maanen        Voortzetting Heilig Avondmaal 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 10 november 2019 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jet Roetman  

    Organist: Martien van der Knijff           

Kosters: Jan en Berta Aarten 

 

 

Viering Heilig Avondmaal: ‘De verzoeningsplaat’ 

 

Zingen voor de dienst 

Lied 280: 1, 3, 4, 6, 7  De vreugde voert ons naar dit huis  

Hemelhoog 16  (Psalm 42)  Als een hert dat verlangt naar water 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 121: 1 en 4 

1. Ik sla mijn ogen op en zie  

de hoge bergen aan,       

waar komt mijn hulp vandaan?    

Mijn hulp is van mijn Here, die  

dit alles heeft geschapen.      

Mijn herder zal niet slapen.   

   

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  

Hij maakt het kwade goed,  

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan,  

wat u mag wedervaren,  

in eeuwigheid bewaren. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst:  De verzoeningsplaat 

 

Gebed van verootmoediging 

 

Zingen Lied 377: 1, 2, 5 en 6 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij   2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

met niets in handen dan dat Gij   mijn angsten en onzekerheid, 

mij riep en zelf U gaf voor mij.   mijn maskers en mijn ijdelheid – 

O Lam van God, ik kom.    O Lam van God, ik kom. 

 

5. Zoals ik ben, in U te zijn   6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan 

en Gij in mij, in brood en wijn:   de lengte, breedte, hoogte van 

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –   uw diepe liefde vatten kan: 

O Lam van God, ik kom.    O Lam van God, ik kom. 

 



Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Exodus 25: 10, 16-22 

10 Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een-halve el lang, anderhalve el breed en 

anderhalve el hoog.  

16 In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven. 17 Je moet ook een verzoeningsplaat 

maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve el breed. 18-19 Maak aan de beide 

uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere 

uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. 20 Ze 

moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels 

moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. 21 Leg de verzoeningsplaat op 

de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. 22 Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die 

plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met 

je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Hemelhoog 513 

1. Eet het brood met Mij, drink de wijn met Mij. 

Tussen de vleugels van de Cherubim, deel het maal met Mij. 

Eet het brood met Mij, drink de wijn met Mij. 

Tussen de vleugels van de Cherubim, deel het maal met Mij. 

  

2. Wij aanbidden U, wij aanbidden U. 

Tussen de vleugels van de Cherubim, bidden wij U aan. 

 Wij aanbidden U, wij aanbidden U. 

Tussen de vleugels van de Cherubim, bidden wij U aan. 

  

3. Ik ontmoet je daar, Ik ontmoet je daar. 

Tussen de vleugels van de Cherubim, daar ontmoet Ik jou. 

 Ik ontmoet je daar, Ik ontmoet je daar. 

Tussen de vleugels van de Cherubim, daar ontmoet Ik jou. 

 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

 

Gebeden 

 

Zingen Weerklank 335: 1 en 3 

1 Uzelf wilt ons vergaad’ren   3 Wij mogen ’t brood weer breken 

rondom uw tafel Heer.     en drinken van de wijn. 

Uw Geest, door wie wij naad’ren   Met hen, in alle streken, 

bereidt in ons U eer.     die ook de uwen zijn, 

Aan U, hier in ons midden,    zijn wij in U verbonden, 

wordt lof en eer gebracht;    zijn wij tezaam een brood; 

wij willen U aanbidden,    en een van hart verkonden 

die alles hebt volbracht.    de velen, Heer, uw dood. 

 

 

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... 

 

…wij zingen zo het lied dat nooit is onderbroken, met alle heiligen en alle engelen: 

 

Lied 405:4 

4. Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, 

heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 

Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die een in wezen zijt. 

 

Gedachtenis                   

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

 
Aanroeping van de Heilige Geest              

Zend dan, o God, Uw Heilige Geest, 

zodat wij eten en drinken  

het leven dat niet vergaat… 

 

Zo dat het Koninkrijk aanbreekt van Hem die ons heeft leren bidden:  

Onze Vader... 

 

Vrede van Christus.   

 

Nodiging  (de 1e tafel komt naar voren)             

 

Viering 

 

Als dankgebed zingen we Lied 389 (melodie 670) telkens 1 couplet 

1. Het brood dat ons voor ogen staat 

en zich geduldig breken laat, 

is Uw gedaante, lieve Heer, 

Gij daalt als manna in ons neer 

 

2. De beker die de ronde doet, 

het is de omloop van Uw bloed 

het spreekt van een geheimenis, 

Uw hartslag die ons leven is. 

 

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan, 

de deurposten van ons bestaan, 

de dood gaat aan ons hart voorbij, 

o Lam van God, U loven wij. 

 

4. Gij Die een broodhuis voor ons zijt, 

een wijngaard die het hart verblijdt, 

Heer Jezus, Die ons drenkt en voedt, 

Gijzelf zijt onze overvloed. 

 

Inzameling van de gaven  

1e collecte: Diaconie 

    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 


