
Verkondiging  
 
Zingen: Liedboek 653:1,2 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’ 
1 U kennen, uit en tot U leven, / verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, / de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin / en einde zijt, der wereld zin. 
 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, / de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven / voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, / met leven midden in de dood. 
 
7 O Christus, ons van God gegeven, / Gij tot in alle eeuwigheid, 
de weg, de waarheid en het leven, / Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, / Uw kerk die in de wereld is. 
 
Stuurgroep leden vertellen iets over het zeilkamp en het jongerenproject. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen elkaar toe: Liedboek 416:1 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, / jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. / Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, / tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. / Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen op de dienst: Opwekking 785 [begeleid door jongerenprojectband] 
Ik bouw op Jezus, anders niet; / het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; / ik steun alleen op Jezus’ Naam. 2x 
Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. / Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, / toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, / mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
(Refrein 3x) 
Wanneer Hij komt met luid geschal, / weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid / ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
Pianospel 
 
De volgende erediensten zijn op 
04-07 19:00 uur  ds. H.J. van Maanen 
11-07   9.30 uur  ds. M. van Dam   kanselruil Wijk 2 Dorpskerk 
 19:00 uur  ds. A.H. van Veluw 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 4 juli 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Dick Hoekman 
Pianist: Sander Zwier, zang: Josh van Doorn 
m.m.v. jongerenprojectband 

 
                   Thema: ‘Voedsel dat nooit bederft’ 

 
Zingen voor de dienst: ‘Het leven in mij’ [begeleid door jongerenprojectband] 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 68:7 en 9 
7 God zij geprezen met ontzag, / Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede, / Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet / en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, / Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen, / Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen, / ons aan de dood ontkomen. 
 
9 God is de bron, de klare wel, / springader voor heel Israël, 
uit Hem vloeit louter zegen. / Zijn lof ontspringt als een fontein, 
zijn volk zal louter vreugde zijn, / komend van allerwege. 
God, onze sterke bondgenoot, / toon ons uw macht, uw krachten groot; 
Gij zult uw stad gedenken. / Vorsten van verre bieden Hem 
terwille van Jeruzalem / hun eerbied, hun geschenken. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Opwekking 760 [begeleid door jongerenprojectband] ‘Wie vrees ik nog?’ 
U hoort mij als ik bid, / verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, / het daglicht breekt zich baan. 
Wie vrees ik nog?  
U trapt de vijand plat / onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, / U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 
Refrein: 
Ik weet wie voor mij uit gaat / en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, / U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, / U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, / U voert de strijd voor mij. 
  
Mijn kracht is in uw naam, / de naam die redden kan. 
O God, die mij bevrijdt, / U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? / Wie vrees ik nog?  
(Refrein) 



Geen wapen van de vijand houdt stand. /U houdt de wereld in uw hand.       
Ik houd mij vast aan wat U belooft; 2x 
U bent trouw, Heer. 3x         
(Refrein 2x) 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Gods regels voor de vrijheid: Galaten 5:1,13-14,16,22-23a  

  [1] Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en 
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen 

  [13] Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om 
uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,  [14] want de hele wet 
is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf. [16] Ik zeg u dus: laat u 
leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 

  [22] Want de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 
en goedheid, geloof,  [23] zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

  
Zingen: Hemelhoog 497 ‘Wij kiezen voor vrijheid’ 
1 Wij kiezen voor de vrijheid / die God ons heeft beloofd: 
Hij heeft de boze goden / van al hun macht beroofd 
 
2 Weg met de stomme beelden, / die maken God te klein. 
Hij zal ons zelf vertellen / wie Hij voor ons wil zijn. 
 
3 En hij heeft ook gegeven / dat je Hem noemen mag. 
maak dan jezelf niet groter / met Gods naam als je vlag. 
 
4 En neem voluit de vrijheid, / één dag van feestelijkheid, 
om opgewekt te vieren / dat God ons heeft bevrijd. 
 
5 Hoor ook naar de verhalen / van wie zijn voorgegaan, 
want God, de God van gisteren / is met ons doorgegaan. 
 
6 Geef ruimte aan je naaste, / geschapen naar Gods beeld, 
want alle mensen heeft Hij / zijn leven meegedeeld. 
 
7 Blijf met elkaar verbonden / als mens, als man of vrouw. 
Zo is tot in de diepte / ook God zijn liefde trouw. 
 
8 Wil zó ruimhartig delen / dat niemand stelen moet. 
God liet ons samen wonen / in ’t land van overvloed. 
 
9 En breek niet met je woorden / een anders leven stuk, 
want God sprak tot ons allen / het woord van ons geluk. 
 
10 Gun dan elkaar het goede, / zo is het ons gegund: 
Je leven is pas leven / als je ook geven kunt. 

 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 6:1-14 en 27-35 
  1Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van 

Tiberias genoemd).2Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien 
hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed.3Jezus ging de berg op, en ging 
daar met zijn leerlingen zitten.4Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 5Toen 
Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan 
Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’6Hij 
vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan 
doen.7Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om 
iedereen een klein stukje brood te geven.’8Een van de leerlingen, Andreas, de broer 
van Simon Petrus, zei:9‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee 
vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’10Jezus zei: ‘Laat 
iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 
vijfduizend mannen.11Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde 
het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze 
wilden.12Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu 
de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’13Dat deden ze en ze 
vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men 
had gegeten.14Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden 
ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 

 
  27U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet 

vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God 
zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’28Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe 
doen we wat God wil?’29‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden 
heeft,’ antwoordde Jezus. 30Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan 
verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?31Onze 
voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: 
“Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’32Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik 
verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij 
geeft u het ware brood uit de hemel.33Het brood van God is het brood dat neerdaalt 
uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’34‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ 
zeiden ze toen.35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal 
geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 
 
Kindermoment 
 
Zingen: Liedboek 687:1 en 3 ‘Wij leven van de wind’ 
 1 Wij leven van de wind /  die aanrukt uit den hoge 
 en heel het huis vervult /  waar knieën zijn gebogen 
 die doordringt in het hart /  in de verborgen hof 
 en uitbreekt in een lied /  en opstijgt God ten lof 
 
 3 Wij teren op het woord /  het brood van God gegeven 
 dat mededeelzaam is /  en kracht geeft en nieuw leven 
 Dus zegt en zingt het voort /  geeft uit met gulle hand 
 dit manna voor elk hart /  dit voedsel voor elk land 
 
Onder het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst 

 


