
Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Opwekking 638 

Wie is als Hij? 

de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 

Bergen buigen neer, 

de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 

 

Refrein:  Prijs Adonai, 

  wanneer de zon opkomt 
  totdat ze ondergaat. 

  Prijs Adonai, 

  alle naties van de aard’ 
  alle heiligen; aanbid Hem. 

 

 
Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

De volgende diensten zijn op: 
 

08-11-‘20 10:00 uur  ds. H.J. van Maanen 

08-11-‘20 14:30 uur   ds. G.H. Labooy  bediening Heilige Doop 

08-11-‘20  19:00 uur  ds. A.H. van Veluw 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op woensdag 4 november 2020   

 Aanvang 19:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jeanet Kragt 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

Organist: Martien van der Knijff   

 

Dankdag 

Thema: ‘en zij hielden nog over…’ 
 

Voor de dienst  (via YouTube)  

‘De vogels dansen’ – Psalmen voor nu (Psalm 104) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 65: 5 en 6 

5. Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 

en tot een rijke oogst bereiden, 

uw voetstap maakt het week. 

Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 

zo wordt het brood voor ons geboren 

waar Gij zijt voorgegaan. 
 

6. Gij kroont het jaar van uw genade. 

Waar Gij getreden zijt 

tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 

De weidegrond is wit van schapen, 

het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 

uw lof schalt in het rond. 

 
Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 



Geloofsbelijdenis: zingen Psalm 8: 1, 3 en 6 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 

Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: 2 Koningen 4: 42-44  
42Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig 

gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een 

zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te 

zetten. 43Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd 
personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan 

hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.’ 44Toen 

zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals 
de HEER had gezegd. 

 

 

Zingen Hemelhoog 247,  een kinderlied over de schepping  

1. God, Die alles maakte, 

de lucht en ‘t zonlicht blij, 

de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 

 

2. God, Die ‘t gras gemaakt heeft, 
de bloempjes in de wei, 

de bomen, vruchten, vogels, 

zorgt ook voor mij. 

 

3. God, Die alles maakte, 

de maan, de sterrenrij, 

als duist’re wolken komen, 

zorgt steeds voor mij. 
 

Schriftlezing: 2 Samuel 7:10  (Van een preek gehouden door John Cotton, 1630, 

Boston Engeland) 

Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar 

kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken 

onderdrukt, zoals toen het er pas woonde. 
 

Verkondiging 

 

Luisteren naar: Lied 388 (via YouTube) 

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

 

Refrein:    Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
         Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan. (refr.) 

 
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 

want iedere stem geeft klank aan het koor. 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 

ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht. (refr.) 

 
5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. (refr.) 


