
LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 5 september 2021   

 Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Henk van Dijk  

Organist: Gerwin van der Plaats     

Kosters: Ron en Tineke Kalter  

 

Thema: ‘om haar in al haar luister bij zich te nemen’ 

 
Avonddienst waarin Hayo Holtland en Lyanca Holtland-Feenstra 

de bevestiging en inzegening van hun huwelijk mogen ontvangen 
 

Zingen voor de dienst:   

- Hemelhoog 327  ‘Diep, diep, diep als de zee’  

- Lied 968: 1, 2 en 4  ‘De ware kerk des Heren’ 

 

Woord van welkom 

 

Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2   ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 

1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

Stil gebed en Votum en groet 

 

Gebed 

 

Zingen: Psalm 98: 3 en 4 
3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heeren wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote Koning, 

verhef, bazuin, uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 

de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

 

 



4. Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken weest verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

Gebed om de komst van de Heilige Geest 

 

 

Schriftlezing: Efese 5: 21-33 
 21Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.22Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de 

Heer,23want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat 

hij gered heeft.24En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het 

gezag van hun man erkennen.25Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich 

voor haar heeft prijsgegeven26om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden27en om haar in al 

haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.28Zo 

moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf 

lief.29Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de 

kerk,30want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen.31‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten 

en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’32Dit mysterie is groot – en ik betrek 

het op Christus en de kerk.33Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, 

en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. 

 

Zingen: Lied 791: 1, 2, 4 en 5  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken, 

als Uw Woord van het begin. 

Liefde wil ons overkomen, 

als geheim en zegening. 

 

2. Liefde die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

5. Liefde laat zich voluit schenken, 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken, 

waarop wij Uw gasten zijn. 

 

Verkondiging:  ‘om haar in al haar luister bij zich te nemen’ (vers 27) 

 

Zingen: Hemelhoog 321: 1, 2, 4 en 5  ‘Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart’ 

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. 

 

4. 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. 

 

5. Hemelse Koning, die ’t 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. 

 

 

Dienst van de bevestiging en inzegening van het huwelijk.  

 

Gebed  

Heer onze God, God van het verbond,  

wij bidden U voor deze beiden,  

man en vrouw, verbonden in Uw Naam, 

help hen, dat zij elkaar tot hulp zijn; 

bewaar en vernieuw hun liefde en trouw 

door Uw nabijheid, in goede en kwade dagen,  

door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Hayo en Lyanca, willen jullie nu opstaan, elkaar de rechterhand geven  

en antwoorden op de vragen die ik je stellen zal: 

 

Hayo, wil je Lyanca ontvangen als je vrouw, 

wil je haar liefhebben naar Gods gebod, 

en wil je bij haar zijn in goede en kwade dagen, 

tot de dood je zal scheiden, 

ja, wil je haar achten boven alle goederen der aarde 

als naaste getuige van Gods weldadigheid en trouw? 

 

Lyanca, wil je Hayo ontvangen als je man, 

wil je hem liefhebben naar Gods gebod, 

en wil je bij hem zijn in goede en kwade dagen, 

tot de dood je zal scheiden, 

ja, wil je hem achten boven alle goederen der aarde 

als naaste getuige van Gods weldadigheid en trouw? 

 

Zegen  

Wees dan gezegend gij beiden,  

tot één huis verenigd, vervuld van de Heilige Geest. 

Ontferm u over alle levende ziel die God tot u zal zenden, 

en wees vrolijk voor het aangezicht van Hem 

die u bewaart op al uw wegen 

en die niet laat varen de werken van Zijn handen tot in eeuwigheid, Amen. 

 

 

 

 



Na de inzegening zingen we (allen staande): ‘Zegen hen op de weg die zij nu gaan’ 

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.  

Zegen hen op de plek waar zij straks staan. 

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.  

O God zegen hen alle dagen lang! 

 

Vader maak hen tot een zegen, ga hen niet voorbij. 

Regen op hen met uw Geest Heer, Jezus kom tot hen, 

als de Bron van leven die ontspringt, diep in hen. 

Breng een stroom van zegen, waarin U zelf  

steeds mooier wordt voor hen. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven, 

zegen ons waar we hoop en liefde geven, 

zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God zegen ons tot in eeuwigheid. 

 

Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn. 

Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 

Van Uw liefde delend, waarin wij zelf  

tot bron van zegen zijn. 

 

Overhandiging huwelijksbijbel 

 

Gebeden  

 

Zingen als slotlied: Hemelhoog 617a  ‘Tienduizend redenen’ 

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker, 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. 

 

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 

Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 

 

3. En op dit dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.) 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

De volgende erediensten zijn op:  

12-09     9:30 uur    Voorganger ds. H.J. van Maanen     viering Heilig Avondmaal 

12-09   19:00 uur    Voorganger ds. G.H. Labooy    voortzetting Heilig Avondmaal



 


