
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 8 november 2020

  Aanvang: 10.00 uur
   Voorganger:ds. H.J van Maanen 
Ouderling van dienst: Corry Zwier

            Piano/Orgel: Jeroen van Nieuw Amerongen 
Kosters: Ron en Tineke Kalter

Zingen voor de dienst - ‘Als g ‘in nood gezeten’ – 
Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood, ‘s Heren trouw is groot, 
en op ‘t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, uw toeverlaat. 

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, 
en met elke morgen, keert zijn goedheid weer. 
Schoon g’ in ‘t verdriet, nergens uitkomst ziet, 
groter dan de helper, is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele, Redder in nood, 
red slechts onze ziele, uit zond’ en dood. 

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 133: 1 en 3
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ‘t dat zonen
 van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen.
 Eén liefdeband houdt hen tezaam.
 De zegen van Gods hoog verheven naam
 daalt op hen neer vol zoete tederheid,
 als olie die den priester wijdt.

3.Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Stil gebed

Bemoediging en Groet



Zingen Opw. 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.

Refrein
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Zingen HH 395 1, 2, 3, 4
1.Ik wil jou van harte dienen
 en als Christus voor je zijn.
 Bid dat ik genade vind, dat
 jij het ook voor mij kunt zijn.

3.Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: ‘Gebed (Vader ik dank U)’– opname kinderkoor

Schriftlezingen: 
Genesis 11: 1-10
1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de men-
sen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en 
daar vestigden ze zich.3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken 
vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als 
stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen 
met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en 
dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde 
de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het 
bouwen waren. 6Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde 
taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze 
verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe 
gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen,zodat ze elkaar niet 
meer verstaan. 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en 
de bouw van de stad werd gestaakt.

2.Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.

   Naast elkaar als broers en zusters,
   dragen wij elkanders last. 

4.Ik zal blij zijn als jij blij bent,
  huilen om jouw droefenis.
   Al mijn leeftocht met je delen
   tot de reis ten einde is.
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9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER ver-
warring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar 
verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

1 Korinthe 1:10-18
10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik 
u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw 
denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 11Door Chloë’s huisge-
noten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid on-
der u heerst.12Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: 
‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 
13Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in 
de naam van Paulus dat u bent gedoopt?14Ik dank God dat ik niemand 
van u – behalve dan Crispus en Gajus – heb gedoopt; 15niemand van u 
kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. 16Ja, ik heb ook nog 
Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat 
ik nog iemand anders heb gedoopt. 17Ik ben immers niet door Christus 
gezonden om te dopen, maar om te verkondigen – en niet door middel 
van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van 
zijn kracht worden beroofd. 18De boodschap over het kruis is dwaasheid 
voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht 
van God. 

Zingen Psalm 119: 40
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 wandlen voor uw aangezicht,
  dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Verkondiging

Zingen HH 399
1.Samen in de naam van Jezus
 heffen wij een loflied aan,
 want de Geest spreekt alle talen
 en doet ons elkaar verstaan.
 Samen bidden, samen zoeken
 naar het plan van onze Heer.
 Samen zingen en getuigen,
 samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten 
 dat God niet veranderd is.
 En zijn liefde als een lichtstraal
 doordringt in de duisternis.
 ‘t Werk van God is niet te keren
 omdat Hij er over waakt,
 en de Geest doorbreekt de grenzen
 die door mensen zijn gemaakt.



3. Prijst de Heer, de weg is open
 naar de Vader, naar elkaar.
 Jezus Christus, Triomfator,
 mijn Verlosser, Middelaar.
 Vader, met geheven handen
 breng ik U mijn dank en eer.
 ‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
 Jezus Christus is de Heer!

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
     2e collecte Pastoraat & Eredienst
     3e collecte Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen
 
Slotlied 905
1.Wie zich door God alleen laat leiden/ Enkel van hem zijn heil verwacht
 Weet Hem nabij, ook in de tijden/Die dreigend zwart zijn als de nacht.
 Want wie op God alleen vertrouwt,/Heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

2.Wat is de winst als ik vol zorgen /Mijn lot met ach en wee beklaag?
 Vind ik er baat bij elke morgen /De dag te zien als nieuwe plaag? 
 Want ons verdriet en onze nood /Worden door klagen maar vergroot.

3.Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn /En leef uw leven opgewekt.
 Laat Gods genade u genoeg zijn , /Die voor u uit zijn sporen trekt.
 Hij is het zelf die ons voorziet; /Wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,/Doe wat uw hand vindt om te doen.
 Weet dat de hemel zelf u zegent, /U brengt naar weiden fris en groen.
 Wie zich op God alleen verlaat, /Weet dat Hij altijd met ons gaat.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
08-11 om 14:30 uur: Ds. G.H. Labooy, Doopdienst
08-11 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
15-11 om 10.00 uur: Ds. G.H. Labooy


