
We lezen aan tafel: Ps. 23:1-3 
  

We zingen aan tafel: Gez. 14:1 

 

1. De Heer is mijn Herder! 

    'k Heb al wat mij lust; 

    Hij zal mij geleiden 

    naar grazige weiden. 

    Hij voert mij al zachtkens 

    aan waatren der rust. 

  

Danken en met en voor elkaar bidden 
 

Inzameling voor de gaven voor de Diaconie 

 

1
e
 collecte voor: Diaconie. 

2
e
 collecte voor: Pastoraat en eredienst. 

3
e
 collecte voor: Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen. 

 

Zingen: Gez. 147:1,4,6 

6. En nu ontsluit Hij weer de poort 

    van 't schone paradijs. 

    De cherub staat er niet meer voor. 

    God zij lof, eer en prijs! 

    God zij lof, eer en prijs! 

  

Heenzending en Zegen 

 

 

Amen (3x) 

 

 

Orgelspel 

 

 

 

De volgende Erediensten zijn op: 

29-11 om 14.30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy  Heilige Doop 

29-11 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen  

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente ‘ De Hoeksteen’ op 

zondag 29-11-2020 

—————————————————————————————————— 

  Aanvang: 10.00 uur  

   Voorganger : ds. A.H. van Veluw   

Ouderling van dienst: Frè Schrijver  

                               Organis:Frank Tanghe 

Kosters:Herwin van Asselt en René Weever 

  

             Viering Heilig Avondmaal   

  

Thema: ‘Overvloed’ 
  
Zingen voor de dienst: Evangelisch liedbundel 285 
 

 1. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 

     zijn leven. zijn dood en verrijzenis, 

     en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 

     die onze God en leidsman ten leven is. 

  

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

    was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

    Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 

    om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

  

3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

    had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

    die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

    die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 

  
4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

    als graan in de aarde gestorven zijt, 

    Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

    van harte maak tot wederdienst ons bereid. 

  

 

Orgelspel 

 

 

 

Mededelingen 

 

 

 

 

1. Looft God, gij christnen, maakt Hem groot 

    in zijn verheven troon, 

    die nu zijn rijk voor ons ontsloot 

    en zendt zijn eigen Zoon, 

    en zendt zijn eigen Zoon. 

 

4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 

   Hij neemt ons vlees en bloed 

   en geeft ons in zijns Vaders huis 

   zijn eigen overvloed, 

   zijn eigen overvloed. 

 



2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

   Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

   Blijf in uw liefde mij bewaren, 

   waar om mij heen de wereld woedt. 

   O, mocht ik uwe troost ervaren: 

   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

 
 

Zingen: Psalm 118:7 

 

7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 

   de poorten der gerechtigheid. 

   Laat mij de voorhof binnentreden 

   en loven 's HEREN majesteit. 

   Dit is de poort, de poort des HEREN, 

   Gods knechten zullen binnengaan. 

   God van mijn heil, U wil ik eren, 

   nu ik uw antwoord heb verstaan. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

We steken de eerste adventskaars aan. 

 

Zingen: Lied 461: 1,2 

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord. 

 

Schriftlezing: Johannes 10:1-11 (NBG 1951) 

 

1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, 

maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; 2 maar wie door de 

deur binnenkomt, is de herder der schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en 

de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze 

naar buiten. 4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij 

voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; 5 maar een 

vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat 

zij de stem der vreemden niet kennen. 6 In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij 

begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. 7 Jezus zeide dan nogmaals: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 8 Allen, die vóór Mij 

gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord.  

9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal 

ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt niet dan om te stelen en te 

slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.  

11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; 

 

Kindermoment 

 

Zingen kinderlied: ‘Licht van de wereld’ (Opwekking 595; opname). 

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent 

Koning vol glorie en macht, 

bent als een kind naar de wereld gekomen.        

Legde Uw heerlijkheid af.                                        Refrein 

  

En nooit besef ik hoe U leed.                                   Refrein  

de pijn die al mijn zonden deed (2x). 

 

Verkondiging: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’ (Joh. 

                          10:10b)  

  

Zingen: Lied 442:1 

  

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

    Verlos mij van mijn bange pijn! 

    Zie, heel mijn hart staat voor U open 

    en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

    O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

    verkwik mij met uw heilge gloed. 

    Kom met uw zachte glans doordringen, 

    o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

Onderwijzing 

 

Gebed 

 

Zingen: Lied 442:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wij wachten op de koning 

   die ons de vrede brengt 

   ontsteken onze lampen 

   totdat hij komt! 

 
 

2. Vier kaarsen zullen branden, 

    het licht groeit vlam voor vlam, 

    Het houdt de nacht gevangen 

    totdat hij komt! 

 
 

Licht van de wereld 

U scheen in mijn duisternis; 

nu mag ik zien wie U bent. 

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. 

Bij U wil zijn, elk moment 

 
 
 

Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen 

U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, 

heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij 

 
 


