
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  

 

Nodiging en Viering 

 

Zingen als dankgebed: Hemelhoog 521  ‘Heilig, heilig, heilig, is de Heer’ 

1. Heilig, heilig, heilig,   2. Heilig, heilig, heilig, 

heilig is de Heer.    heilig is de Heer. 

Heilig, heilig, heilig,   Heilig, heilig, heilig, 

heilig is de Heer.    heilig is de Heer. 

Hij die zonder einde,   Almacht zonder weerga, 

altijd wezen zal,    liefde immermeer. 

eeuwig is en machtig,   Heilig, heilig, heilig, 

Meester van ’t heelal.   heilig is de Heer. 

 

DIENST VAN DANKZEGGING EN HEENZENDING 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Lied 967: 1, 3 en 5  ‘Zonne der gerechtigheid’ 

1. Zonne der gerechtigheid,  3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 

ga ons op in deze tijd,   die geen mens ooit helen kan. 

opdat al wat leeft de dag   Breng, o Herder, in Gods naam 

in uw kerk aanschouwen mag.  uw verstrooide kudde saam. 

Erbarm U, Heer.    Erbarm U, Heer. 

 

5. Geef geloof aan wie Gij zendt, 

hoop en liefde, dat op 't eind 

wat met tranen werd gezaaid 

met gejuich mag zijn gemaaid. 

Erbarm U, Heer. 

 

Zegen    (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op: 

19-09   9:30 uur voorganger ds. A.H. van Veluw        Startzondag 

19-09 19:00 uur voorganger ds. H.J. van Maanen     Jongerendienst 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 12 september 2021 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Anny van Panhuis  

    Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Ron en Tineke Kalter 

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Thema: ‘Samen toegroeien naar het hoofd: Christus’ 

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 326  ‘Daar ruist langs de wolken’ 

Hemelhoog 304  ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 105: 15 en 16  

15. God gaf een wolk die hen geleidde,   16. God laafde hen in dorre streken, 

een vuur in 't duister aan hun zijde.   deed water uit de rotsen breken, 

Zo trokken zij in vrede voort,    't werd een rivier en stroomde voort, 

en steeds heeft God hun wens verhoord.   want Hij gedacht zijn heilig woord, 

Hij zond hun kwakkels in de nood,   de trouw die Hij had toegezegd 

en uit de hemel hemels brood.    aan vader Abraham, zijn knecht. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 578: 1 en 2  ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’ 

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,   2. Bewaar mij dat ik roemen zou 

waaraan de Prins der glorie stierf;    dan in mijns Heren Christi dood. 

ik wil om U zijn zonder trots,    Al wat ik anders noemen zou 

ik acht verlies wat ik verwierf.    is niets bij dit mysterie groot.   

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Lied 578: 5 en 6  ‘En door zijn dood en door zijn bloed’ 

5. En door zijn dood en door zijn bloed,   6. De aard zelf is veel te klein 

is nu de wereld dood voor mij.    voor wie U waarlijk loven wil. 

Ik ben gestorven, maar voor goed,    Uw liefde is een groot geheim, 

van heel de dode wereld vrij.    zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN  

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 



Schriftlezing: Psalm 68: 18-19 
18Met machtige wagens, tweemaal tienduizend,  

met duizenden en duizenden,  

trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom. 
19U voerde gevangenen mee,  

eiste gaven van opstandige mensen,  

en steeg op naar uw woning, HEER, onze God. 

 

Efese 4: 1-16 
1Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past 

bij de roeping die u hebt ontvangen:2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en 

verdraag elkaar uit liefde.3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de 

eenheid te bewaren die de Geest u geeft:4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op 

grond van uw roeping,5één Heer, één geloof, één doop,6één God en Vader van allen, die 

boven allen, door allen en in allen is. 
7Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft.8Daarom 

staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven 

aan de mensen.’9‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar 

wat lager ligt, naar de aarde?10Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven 

de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.11En hij is het die apostelen heeft 

aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,12om de heiligen toe te 

rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,13totdat 

wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid 

vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van 

Christus.14Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met 

elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat 

zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.15Dan zullen 

we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien 

naar hem die het hoofd is: Christus.16Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en 

wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar 

vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. 

 

Zingen Lied 923 ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’ 

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 

dat je had verborgen in de zwarte grond, 

en waaruit een grote boom ontstond. 

 

2. Wil je wel geloven het begin is klein, 

maar het zal een wonder boven wonder zijn 

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wonderen om je heen. 

 

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

groeit de liefde uit boven de haat. 

 

Verkondiging Als gemeente samen toegroeien naar het hoofd, Christus, door: 

de eenheid bewaren (1-6) 

met verschillende gaven (7-13) 

in waarheid én liefde (14-16) 

 

Zingen Lied 389 ‘Het brood dat ons voor ogen staat’ (melodie 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. 

 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 

 

Pastorale mededelingen 

 

Voorbede 

 

Zingen Lied 380: 1 en 3  ‘Gij Jezus Christus opgestegen’ 

1. Gij, Jezus Christus, opgestegen  3. Nog is uw heerlijkheid verborgen, 

tot hoogste heerlijkheid,    maar ons geloof vertrouwt, 

blijft ons nabij op onze wegen;   dat eenmaal op de eeuw'ge morgen 

U zij de lof gewijd.     uw macht het veld behoudt. 

Uw weg ging voort door smaad en dood;  Gij, kracht, verhuld in brood en wijn, 

o Heer die ons uw lichaam bood   wilt onze eeuw'ge spijze zijn 

als ’t levensbrood     en maakt ons rein. 

 

Tafelgebed: Laten we met ons hart bij de Heer zijn 

          …………………………………………. 

          Daarom zingen wij het lied 

          dat nooit is onderbroken 

          met alle heiligen en alle engelen: 

 

Lied 405:4 

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. 

 

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. 

 


