
 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 6 juni 2021   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jan Smit  

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 

    Thema: ‘de Heilige Geest roept ook jou’ 
 

Zingen voor de dienst:  

- Lied 442   ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen  (via Youtube) 

- Psalm 62: 1 en 4  ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 100: 1, 2 en 4   ‘Juicht Gode toe, bazuint en zingt’ 

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

Treedt nader tot gij Hem omringt, 

gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

 

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt." 

 

4. Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Stil gebed en bemoediging en groet   

 

Aansteken van de kaars   

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Lied 287: 1 en 2  ‘Rond het licht dat leven doet’ 

1. Rond het licht dat leven doet, 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed, 

zegen zoekt, mag binnentreden, 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

2. Rond het boek van Zijn verbond, 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond, 

levenswoorden: ja en amen, 

als de kerk van liefde leest, 

is het feest. 

 



 

 

Wetslezing   

 

Verootmoediging 

 

Zingen Opwekking 520  ‘Wees mijn verlangen’ 

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 

leer mij U kennen in vreugde en smart 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht 

 

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer. 

U als mijn Vader en ik als Uw kind, 

dat in Uw armen geborgenheid vindt. 

 

3. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens? 

Bij U te wonen is al wat ik wens, 

met als beloning dat ik op U lijk, 

hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

4. Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van Uw zon, 

stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jeremia 1:1-19 
1Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een priestergeslacht 

uit Anatot in het gebied van Benjamin. 2De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat 

koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. 3Ook sprak hij tot hem tijdens de regering 

van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna, tot het einde van het elfde 

regeringsjaar van Sedekia, de zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in 

ballingschap gevoerd. 

 
4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al 

uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor 

alle volken gemaakt.’ 6Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te 

jong.’ 7Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik 

je zend en zeg alles wat ik je opdraag. 8Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en 

je redden – spreekt de HEER.’ 9En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei 

tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 10Nu, op deze dag, geef ik je gezag over 

alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te 

breken, op te bouwen en te planten.’ 11De HEER richtte zich tot mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik 

antwoordde: ‘Ik zie een amandeltwijg.’ 12‘Dat zie je goed,’ zei de HEER, ‘zo snel als een 

amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.’ 13De HEER richtte 

zich opnieuw tot mij: ‘Wat zie je?’ Ik zei: ‘Ik zie een gloeiend hete kookpot die vanuit het 

noorden overhelt.’ 14De HEER zei: ‘Vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit 

land worden uitgestort. 15Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op – spreekt 

de HEER. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten, 

rondom de muren en om alle andere steden van Juda. 16Ik zal het volk vonnissen voor al het 

kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben mij verlaten, wierook gebrand voor andere goden en 

geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben.  

 



 

 
17Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst 

aanjagen, anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. 18Ik maak je nu tot een vestingstad en 

een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land: de koningen en 

leiders van Juda, de priesters en het volk. 19Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik 

zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 

 

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. 

 

Schriftlezing 1 Korinthe 1: 1-5 
1Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder 

Sostenes. 2Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn 

geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus 

aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van 

de Heer Jezus Christus. 4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade 

heeft geschonken. 5Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden.  

 

Kindermoment 

 

Het kinderkoor ‘Jij hoort erbij’ zingt:  ‘Maak ons tot een stralend licht’ 

1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 

een stralend licht voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.  

Laat het schijnen door ons heen.  

 

2. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 

een levend woord voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 

Uw genade door ons heen.  

 

3. Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, 

een lied van dank voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld zingt voor degene die eeuwig leeft. 

Laat het klinken door ons heen.  

 

4. En bouw uw koninkrijk in de volken,  

uw wil geschied' in de mensen om ons heen, 

Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.  

Bouw uw koninkrijk in ons. Bouw uw koninkrijk op aard'! 

 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen Opwekking 687  ‘Heer wijs mij uw weg’ 

1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 



 

 

2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

 

3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 

 

4. Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.  

 

Gebeden                             

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Lied 751: 1, 2 en 4 ‘de Heer verschijnt te middernacht’ 

1. De Heer verschijnt te middernacht! 

Nu is nog alles stil, 

maar zalig hij die toch reeds wacht 

en Hem begroeten wil. 

 

2. Want ook als niemand naar Hem vraagt 

noch in zijn dag gelooft, 

zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 

Hij heeft het zelf beloofd. 

 

4. Zijn onze lampen wel gereed 

en branden ze wel goed, 

zodat, als Christus binnentreedt, 

Hij waardig wordt begroet? 

 

5. De Heer verschijnt te middernacht! 

Nu is nog alles stil. 

Zalig, die toch geduldig wacht 

en Hem begroeten wil. 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op 

06-06  14:30 uur voorganger ds. H.J. van Maanen 

06-06  19:00 uur voorganger ds. A.H. van Veluw 

13-06        9:30 uur voorganger ds. G.H. Labooy            Doopdienst 

13-06  19:00 uur voorganger ds. H.J. van Maanen 


