
Gedachtenis                   

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,  tot mijn gedachtenis: 
 

    Gemeente:   Zijn dood gedenken wij 

      Zijn opstanding belijden wij 

      Zijn toekomst verwachten wij.  

      Maranatha    (dat betekent:  ‘Kom Here, kom!’) 
 

Aanroeping van de Heilige Geest              

Zend dan, o God, Uw Heilige Geest, 
zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat… 
 
Zo dat het Koninkrijk aanbreekt van Hem die ons heeft leren bidden:  

 

Onze Vader... 

 

Vrede van Christus  

 

Viering 

 

DIENST VAN DANKZEGGING EN HEENZENDING 

 
Zingen als dankgebed en slotlied: Lied 968  (via YouTube – opname vanuit Bovenkerk)  

1. De ware kerk des Heren,   2. Door God bijeen vergaderd, 
in Hem alleen gegrond,   één volk dat Hem behoort, 
geschapen Hem ter ere,   als kindren van één Vader; 
de bruid van zijn verbond,   één doop, één Geest, één woord. 
dankt aan zijn dood het leven.   Zo offert allerwege 
Hij is haar Bruidegom.    de kerk U lof en prijs. 

Want God, zo staat geschreven,  Eén naam is aller zegen, 
zag naar zijn dienstmaagd om.   één brood is aller spijs. 
 
4. In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 

de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
 
Zegen    (amen 3x) 

 
 
 
 

 
De volgende eredienst is op: 
17-01 19:00 uur voorganger ds. A.H. van Veluw 

24-01 10:00 uur voorganger ds. G.H. Labooy 

24-01 19:00 uur voorganger ds. Imko Postma    Jongerendienst 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 17 januari 2021 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: Henk van Dijk  

    Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 

 
Viering Heilig Avondmaal 

 

Thema: ‘De tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer’ 

 
Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 609     ‘Machtig God, sterke rots’ 
Lied 388     ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ (via YouTube) 
 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 119: 1 en 2  

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,    2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden.   opdat wij die met ijver onderhouden. 

Zalig wie zijn getuigenis verstaan,    Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.   dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.   op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.  als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
 
Stil gebed en Votum en groet 

 

Gebed van toenadering 

 

Zingen Psalm 119: 14  

14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 

Verootmoediging 

 

Zingen Opwekking 623  (via YouTube) 

1. Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding.  
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest.  
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven.  
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.  
 

Refrein:  Want Ik wil komen met mijn Geest, en doorwaaien heel het huis.  
      Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon.  

Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen door je heen.  

 
Heer wij roepen tot U: kom opnieuw met uw vuur.  
Wij verlangen naar echtheid. Bewerk het diep in ons hart.  



Refrein:  Heer wees welkom met uw Geest, en doorwaai nu heel het huis.  
Kom het maken tot een tempel waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen door ons heen. 

 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 
Gebed bij het openen van de Bijbel 
 

Schriftlezing: Exodus 40: 34-38 
34Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de 
majesteit van de HEER.35Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte 
daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel.36Zolang hun tocht duurde, trokken de 
Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief.37Wanneer de wolk niet opsteeg, 

trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg.38Zolang hun tocht duurde, rustte overdag 
de wolk van de HEER op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten 
zichtbaar was. 
 

Zingen Lied 377: 1, 2 en 3 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij   2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
met niets in handen dan dat Gij   mijn angsten en onzekerheid, 
mij riep en zelf U gaf voor mij.   mijn maskers en mijn ijdelheid  

O Lam van God, ik kom.    O Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
O lam van God, ik kom. 
 
Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 
1Jezus ging Jericho in en trok door de stad.2Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke 
hoofdtollenaar.3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte 
hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.4Daarom liep hij snel vooruit en klom in 
een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.5Toen Jezus daar langskwam, keek 
hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis 
verblijven.’6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.7Allen 
die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om 
onderdak te vinden voor de nacht.’8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, 
de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het 

viervoudig.’9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een 
zoon van Abraham.10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 
 
Johannes 14:23 
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal 
hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 
 
Zingen Lied 377: 4, 5 en 6 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,   5. Zoals ik ben, in U te zijn 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,   en Gij in mij, in brood en wijn: 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –   uw ziel, uw levenskracht wordt mijn  
O Lam van God ik kom.    O Lam van God, ik kom. 
 
 

6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
O Lam van God, ik kom. 
 
Moment voor de kinderen 

 

Overdenking 

 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 
 

Geloofsbelijdenis door zingen : Hemelhoog 370: 1, 3 en 4  (Via YouTube) 

1. ‘k Geloof in God, Hij is mijn Vader,  3. ‘k Geloof dat Hij ten derde dage  
almachtig Koning op zijn troon.   weer opgestaan is uit de dood, 
Schepper van hemel en van aarde   is naar de hemel opgevaren,  

en in zijn eengeboren Zoon,    zit aan de rechterhand van God.  
die ik als mijn Verlosser eer    Vanwaar Hij met bazuingeschal  
in Jezus Christus, onze Heer.    eenmaal ten oordeel komen zal. 
 
4. Ook wordt de Geest door mij beleden.  
'k Geloof een kerk die God ons geeft  
ware gemeenschap van de heil'gen,  
dat God mijn zonden steeds vergeeft,  

mijn lichaam van de dood bevrijdt  
en dat ik leef in eeuwigheid. 
 
Inzameling van de gaven 

 

Gebeden over de gaven en voorbede 

 

Nodiging 

 

Zingen Lied 389: 1, 2, 3, 4  (op melodie van Lied 670) 
1. Het brood dat ons voor ogen staat  2. De beker die de ronde doet, 
en zich geduldig breken laat,    het is de omloop van Uw bloed 
is Uw gedaante, lieve Heer,    het spreekt van een geheimenis, 
Gij daalt als manna in ons neer   Uw hartslag die ons leven is. 
 
3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,   4. Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
de deurposten van ons bestaan,   een wijngaard die het hart verblijdt, 

de dood gaat aan ons hart voorbij,   Heer Jezus, Die ons drenkt en voedt, 
o Lam van God, U loven wij.    Gijzelf zijt onze overvloed. 
 
Tafelgebed:   De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw harten, laten we met ons hart bij de Heer zijn. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God…. 
……………………………………….. 
U met ons hele hart te aanbidden: 

 

Lied 405:4 

4. Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, 
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 
Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 
drie-enig God, die een in wezen zijt. 


