
 

Het water stroomt weer uit de bronnen,  

de pleinen zijn gevuld. 

Je hoort de sjofar bij de tempel,  

hier word Gods woord vervuld. 

 

Kom neem van hier de weg nu oostwaarts,  

richting de Dode zee. 

Langs Jericho daar in de verte,  

dalen we af daar heen. 

 

Refrein:  Jeruzalem, o stad van goud. 

De stad die God hersteld en bouwt. 

Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten. 

Jij bent van mij. 

 

Yerushalayim shel zahav   ( Jeruzalem van goud  ) 

Veshel nechoshet veshel or    ( en van koper en van licht ) 

Halo lechol shirayich             ( van al jouw liederen ) 

ani kinor.                                  ( ben ik een viool/luit ) 

 

 

Zegen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende diensten zijn op: 

 

11-10     9:30 uur    ds. A.H. van Veluw 

11-10   14:30 uur    ds. G.H. Labooy           Bediening Heilige Doop 

11-10   19:00 uur    Jeugdwerker Marleen Kragt        Jongerenmoment 

 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 4 oktober 2020   

 Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Ada Vahl 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 

Thema: Geloof en verstand: goed huwelijk, of oorlog? 
 

Voor de dienst:   Opwekking 767  ‘Familie’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 36 (Sela) 

  

Refrein:  Bij U is de bron van het leven, van het leven.  

Van U komt het licht. Door uw licht, zien wij licht.  

Bij U is de bron van het leven, van het leven.  

Van U komt het licht. Door uw licht, zien wij licht.  

 

Hoog als de hemel is uw liefde.                                         

Tot aan de wolken reikt uw trouw.   

Uw goedheid is als hoge bergen,                   

dieper dan de oceaan.  

 

Zo kostbaar is uw grote liefde.  

Wij mogen schuilen dicht bij U. 

U lest de dorst met vreugdestromen,  

meer dan genoeg, in overvloed.  (refr.) 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Psalm 119: 40 en 66 

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 

dat in de duisternis mijn schreden richt. 

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 

dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 

dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 

 



66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 

Onthoud mij uw getuigenissen niet. 

Ik was een schaap en had de weg verloren. 

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezingen;   

Psalm 36: 8-10  8 Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels 

schuilen de mensen, 9 zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met 

een stroom van vreugden,10 want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij 

licht. 

 

Psalm 19: 1-5a   1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2 De hemel verhaalt van 

Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 3 de dag zegt het voort aan 

de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 4 Toch wordt er niets 

gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. 5 Over heel de aarde gaat 

hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. 

 

Romeinen 1: 19-23  19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat 

God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de 

schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid 

zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21 

want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem 

toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is 

verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de majesteit 

van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, 

lopende en kruipende dieren. 

 

Zingen: Gezang 437 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 283: 1, 3, 4 en 5 

1. In de veelheid van geluiden, 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

3. Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

Sliepen wij ten dode toe. 

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis juicht met ons mee! 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: ‘Jeruzalem stad van goud’ 

De heldere lucht boven de bergen,  

de geur van ceder hout, 

wordt door de zachte wind gedragen  

daar op die stad van goud. 

 

De stenen liggen koud te rusten.  

Zij zien al eeuwen lang,  

hoe mensen deze stad begeren,  

de pelgrim droomt hiervan. 

 

Refrein:  Jeruzalem, o stad van goud. 

De stad die God hersteld en bouwt. 

Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten. 

     Jij bent van mij. 

 


