
 
 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 29 augustus 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Christien Heutink 
Organist: Frank Tanghe 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 
 

                
Thema: ‘God verwacht vruchten in Zijn wijngaard’ 

      
        

Zingen voor de dienst:’ Vruchtdragen’ 
 
Liedboek 841:1,3 en 4  ‘Wat zijn de goede vruchten’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 80:1 ‘O God van Jozef, leid ons verder’ 
1 O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 656 Ík ben de wijnstok’ 
Ik ben de wijnstok,  
mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, 
dus blijf in mij, ik blijf in u 
dan vindt Hij vruchten hier. 
Zing voor de Vader, 
de wijngaardenier, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u 
dan vindt Hij vruchten hier. 
 
Ranken onvruchtbaar 
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
zij moeten branden 
Dus blijf in mij, ik blijf in u, 
't is waarheid wat ik zeg. 
Zing voor de Zoon, 
want zijn woord is uw weg, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u 
't is waarheid wat Ik zeg. 
 
Laat dan mijn woorden 
uw waarheid en uw leven zijn; 
blijf in mijn liefde, 



zoals ik in de Vader blijf- 
Gij zult vol vreugde zijn.-  
Bid om de geest, 
om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 
 
Gedenken overledene 
 
Zingen: Psalm 139:1 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Jesaja 5:1-7 (NBV) 

  1Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde 
had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond.2Hij bewerkte de grond, haalde de 
stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte 
ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts 
wrange druiven voort.3Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen 
mij en mijn wijngaard.4Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig 
gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange 
druiven voort?5Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: Ik ruk 
de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.6Ik 
zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied, dorens en 
distels schieten er op. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten 
vallen.7Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen 
aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, hij 
zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. 
 
Zingen: Psalm 80:4 en 5 ‘Gij hebt een wijnstok uitgegraven’ 
4 Gij hebt een wijnstok uitgegraven, 
die, dank zij uw genadegaven, 
gegroeid stond in Egypteland, 
en hem naar Kanaän verplant. 
Daar kwam hij eerst tot volle groei, 
berg na berg dekkend met zijn bloei. 
 
5 Waarom hebt Gij gesloopt zijn wallen 
en wordt zijn vrucht geroofd door allen? 
Te gronde gaat uw heerlijk goed; 
het wordt door evers omgewroet 
en 't roofdier rukt de ranken neer. 
O God, machtige God, keer weer! 
 
Schriftlezing: Johannes 15:1-8 (NBV) 

  1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die 
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, 
opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie 



gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, 
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie 
niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft 
en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie 
niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere 
ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn 
woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van 
mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn 
leerlingen zijn. 
 
Zingen: Psalm 80:6 en 7 ‘Zie van uw hoge hemel neder’ 
6 Zie van uw hoge hemel neder, 
dat onze aanblik U verteder, 
geef op uw eigen planting acht, 
de zoon die Gij hebt grootgebracht, 
brand hem niet weg in uw gericht, 
as tot as voor uw aangezicht. 
 
7 Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat; 
een sterrebeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
  
Kindermoment 
 
Kinderlied: Hemelhoog 299 ‘’k Heb Jezus nodig’ 

1 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel,  
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
2 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel,  
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 78:1,2 en 3 ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’ 

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 



Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Lied 653:5 en 7 ‘Gij zijt de wijnstok van het leven’ 
5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 
 
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. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3 ‘Amen, amen, amen’ 

3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
 
29-08  19:00 uur   ds. G.H. Labooy  Zeilkamp + Oekraïne       
05-09    9:30 uur   ds. A.H. van Veluw     Doopdienst 
               16.30 uur    ds. G. de Kok   middagdienst 
             19.00 uur    ds. G.H. Labooy  huwelijksdienst 
 
 
 
 
 
 


