
Gebeden, beginnend met zingen van het voorbede lied 

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. 

Heer, doe meer dan wij kunnen denken. 

Laat uw kracht zien. 

Laat uw liefde merken. 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Toekomst vol van hoop 

1. In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

2. Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

  

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

  

3. U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. (refr)        

   

4. U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. (refr. 2x) 

 

Zegen, Amen  

 

 

 
 
 

 

De volgende erediensten zijn op 

21-02 10:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen     2e lijdenszondag 

21-02 19:00 uur  Voorganger ds. A.H. van Veluw 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 14 februari 2021   

 Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Henri Boer  

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Thema: Daniel 2: 31-49  

‘Een steen waar geen mensenhand aan te pas kwam’ 

 

Zingen voor de dienst: Opwekking 815: ‘Vul dit huis met uw glorie’ 

Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie.    

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.   

Want alles is door U, en alles is tot U,      

openbaar aan Uw heerlijkheid.   

  

Heilig, heilig, heilig is de Heer.  

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 72: 1 en 2  

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten, 

en uw gerechtigheid. 

Aan 's konings zoon om uwe knechten 

Te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuv'len top. 

Hij zal geweldenaars vertreden 

maar armen richt hij op. 

 

2. Zolang de zon des daags zal rijzen, 

de maan schijnt door de nacht, 

moet al het volk Hem eer bewijzen, 

Hem loven elk geslacht. 

Hij moge mild zijn als de regen, 

het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien aller wegen, 

totdat geen maan meer is. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaars  

 

 



Inleiding bij de dienst 

 

Zingen: Lied 923 

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 

Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 

Dat je had verborgen in de zwarte grond, 

En waaruit een grote boom ontstond. 

 

2. Wil je wel geloven het begin is klein, 

Maar het zal een wonder boven wonder zijn 

Als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

Dan gebeuren wonderen om je heen. 

 

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

Groeit de liefde uit boven de haat. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Daniël 2: 31-49  
31U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig 

en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was 

afschrikwekkend.32Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen 

waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons,33zijn benen van ijzer, zijn voeten 

deels van ijzer, deels van leem.34U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een 

mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het 

beeld sloeg en ze verbrijzelde.35Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, 

brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde 

het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het 

beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. 

 
36Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent:37U, majesteit, 

koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht 

en eer heeft verleend,38aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de 

vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie hij heerschappij 

heeft geschonken over allen – u bent dat hoofd van goud!39Na u zal een ander 

koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons, dat 

zal heersen over de hele aarde.40Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. 

IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere 

rijken verbrijzelen en verpletteren.41U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit 

pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het koninkrijk 

verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer 

voor u, vermengd met kleiachtige leem. 

42Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het 

koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor een deel broos.43U zag ijzer vermengd 

met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het 

nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat 

verbinden.44Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten 

opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het 

zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan –
45precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een 

mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. 

De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De 

droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’ 

 
46Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniël, en hij beval een offer 

te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen.47De koning zei tegen Daniël: ‘Het is 

waar, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries en 

daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen.’48Toen benoemde de koning Daniël in 

een hoge functie en gaf hem vele grote geschenken; hij maakte hem heerser over de 

hele provincie Babel en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië.49Op 

Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, 

Mesach en Abednego, terwijl Daniël zelf aan het hof van de koning bleef. 

 

Johannes 19:11 
11Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. 

Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ 

 

Zingen Psalm 118: 7 en 11 (oude berijming)  

7. De HEER is mij tot hulp en sterkte; 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 

Hij was het, die mijn heil bewerkte, 

Dies loof ik Hem mijn leven lang. 

Men hoort der vromen tent weergalmen 

Van hulp en heil ons aangebracht; 

Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 

"Gods rechterhand doet grote kracht." 

 

11. De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

Verkondiging 

 


