
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 20 september 2020   

 Aanvang 10:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Henk Selles 

M.m.v. Band GO(U)D    

 

Startzondag        Thema: ‘Durf als Daniël’ 
 

Zingen voor de dienst: 

 

Opwekking 828: ‘Waardig is Uw naam’ (Reyer) 

1. Lam van God, U die alle zonden van de wereld droeg, 

U die ons met God de Vader heeft verzoend, 

U bent waardig. 

 

2. Lam van God, met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald. 

Met Uw leven is de weg naar God gebaand, 

U bent waardig. 

 

       Refrein:  Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam. 

Hemel en aarde zingen; Halleluja! 

Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam. 

Jezus, U zij de glorie. 

 

4. Lam van God, dat als het volmaakte offer werd geslacht, 

dat de wil van God de Vader heeft volbracht. 

U bent waardig. 

 

5. Lam van God, op de derde dag herrees U uit de dood. 

Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond. 

U bent waardig. (refr.) 

 

Met miljoenen om de troon, heffen wij dit loflied aan; 

Glorie aan het Lam! Glorie aan het Lam! 

Boven elke macht verhoogd, Heer U draagt de hoogste naam. 

Jezus, Zoon van God. Jezus, Zoon van God. 

 

Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam. 

Hemel en aarde zingen; Halleluja! 

Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam. 

Jezus, U zij de glorie. 

 



Opwekking 798: ‘Houd vol’ 

1. Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 

Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 

2. Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 

Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 

       Refrein:  God is voor ons, God is naast ons,  

God is altijd om ons heen. 

Laat maar komen wat hierna komt,  

want Hij laat ons nooit alleen. 

 

3. En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 

nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. (refr. 2x) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Opwekking 767 

Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, 

als broers en als zussen, om elkaar geven 

en open en eerlijk met elkaar omgaan, 

de vrede bewaren en eensgezind leven. 

En het mooiste geschenk, wordt ons gegeven: 

de zegen van God, een eindeloos leven. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Verootmoediging 

 

Wetslezing 

 

Zingen: ‘Ik weet hoe goed mijn God is’ (Reyer)  

1. Ik kom met al mijn vragen,   2. Ik geef U al mijn zorgen. 

al wat ik niet begrijp.    De lasten die ik draag 

Ik kom met alle twijfel in mijn hart.  Ik geef U al wat ik te bieden heb. 

Ik kom zoals ik ben.    Ik geef U alles terug. 

 

 

 

 

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 diep ontzag. 

De hemel juicht voor onze Koning. 

En de machten van de hel weten wie er regeert; 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer! (refr) 

 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar. (U bent) Jezus, Overwinnaar! 

 

 

Zegen    (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende eredienst is: 20 september om 19:00 uur 

Jongerendienst,  Voorganger Laurens Oosterbroek 

 

 

 

 

 



3. Mijn kracht is in uw naam, 

de naam die redden kan. 

O God, die mij bevrijdt, 

U overwint altijd! 

Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? (refr) 

 

Geen wapen van de vijand houdt stand. 

U houdt de wereld in uw hand. 

Ik houd mij vast aan wat U belooft 

U bent trouw, Heer. 

U bent trouw, Heer. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

 
 

Zingen als slotlied: Jezus overwinnaar (Reyer) 

1. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, 

want U bevrijdt en geeft leven. 

Elke storm verstild door de kracht van Uw stem. 

Alles buigt voor Koning Jezus. 

 

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:  Ik richt mijn ogen op U  

en ik kijk naar Uw gezicht, 

en alles om mij heen vervaagt  

in Uw liefdevolle licht. 

Want ik weet hoe goed mijn God is. 

Ja, Ik weet hoe goed mijn God is. 

 

3. U weet waar ik mee worstel, 

al wat mij bezighoudt. 

Verborgen pijn en bitterheid in mij, 

U ziet mij helemaal.  (refr)  

 

Wat de wereld mij ook brengt, elk obstakel op mijn weg, 

ik weet hoe goed mijn God is! 

Wat de toekomst ook zal zijn, ik heb deze zekerheid; 

Ik weet hoe goed mijn God is!  

 

U bent zo goed… Dank U Vader.   

U bent zo goed… Dank U wel. 

U bent zo groot… Halleluja!    

U bent zo groot… U bent God!   (refr)  

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Daniël 1: 1-7 
1In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, 

de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. 2De Heer 

leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de 

voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de 

tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten. 
3De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal 

Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. 4Het 

moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te 

zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien 

geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen onderwijzen in de 

geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5De koning wees hun een dagelijkse 

hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht 

zouden ze in dienst van de koning treden. 
6Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. 7Maar de 

hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja 

Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. 

 

 

 



Zingen Psalm 130c: 1, 3 en 4 (= Hemelhoog 44) 

1. Uit de diepten roep ik U, Heer mijn God! 

Ik heb U nodig Here, luister,  

nu ik schorgebeden fluister. 

Luister toch, Heer luister toch! 

 

3. Ik blijf wachten tot U komt, Heer, mijn God. 

Ik blijf nog sterker op U wachten,  

dan een mens in lange nachten 

wachten op het licht, het morgenlicht. 

 

4. Israël, hoop op de Heer! Hoop op God, 

want Hij heeft zich aan jou verbonden.  

Hij verlost je van je zonden 

Hij maakt vrij, Hij maakt jou vrij! 

 

Schriftlezing: Daniël 1: 8-21 
8Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg 

de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de 

koning te onthouden. 9God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig 

gezind was. 10Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, 

de koning; hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat 

jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor 

verantwoordelijk stellen.’ 11Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de 

hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen: 
12‘Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en 

water drinken. 13Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de 

koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.’ 
14De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 15Aan het eind van 

de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen 

die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. 16Dus diende de kamerheer 

hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. 
17En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle 

geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen 

uit te leggen. 
18Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch 

alle jongemannen voor Nebukadnessar. 19De koning sprak met hen, en niemand 

kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja meten. Zij traden in dienst van 

de koning. 20En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook 

raadpleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en 

bezweerders in heel zijn rijk. 
21Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. 

 

 

 

Zingen: Opwekking 785      

1. Ik bouw op Jezus, anders niet;           

het is zijn bloed dat redding biedt.    

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd.   

Ik steun alleen op Jezus’ Naam.     

 

       Refrein: Heer, U bent ons fundament. 

Zwak wordt sterk, door al uw werk. 

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 

 

2. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,  3. Wanneer Hij komt met luid geschal, 

toont Hij zijn liefde die mij draagt.   weet ik dat Hij mij kennen zal. 

Al woeden stormen om mij heen,   Bekleed met zijn gerechtigheid 

mijn anker rust in Hem alleen! (refr.)   ben ik van Hem in eeuwigheid! 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Zingen: ‘Daniël, Daniël’ 

     Refrein:  Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

  Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

 

1. Als je in de kuil van de leeuwen ligt, snoert Hij de muil van de leeuwen dicht.  

Al zien ze geel en groen, ze kunnen je niks doen.   (refr.)   

 

2. Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest! Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst.  

Ze lusten je wel rauw, Maar God belooft je trouw!  (refr.) 

 

3. Soms wordt er vreselijk op me geknord. Dan lijkt het of ik opgegeten wordt. 

Maar zit ik in het nauw, dan denk ik weer aan jou. (refr.)  

 

Verkondiging 

 

Zingen: Opwekking 760 

1. U hoort mij als ik bid,    2. U trapt de vijand plat 

verdrijft mijn duisternis.    onder mijn voeten, God. 

Al vliegt de nacht mij aan,    Al valt de strijd mij zwaar, 

het daglicht breekt zich baan.   U bent mijn schild en zwaard. 

Wie vrees ik nog?     Wie vrees ik nog? 

 

Refrein: Ik weet wie voor mij uit gaat, en standhoudt achter mij: 

God van de hemellegers, U voert de strijd voor mij. 

De Heerser van de eeuwen, U bent een vriend van mij! 

God van de hemellegers, U voert de strijd voor mij! 

 
 


