
2 Wij dorsten naar uw rijk / en uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in / en geeft ons leven zin. 
Gevangen harten worden vrij, / verslagen mensen troosten wij, 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. / Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Bouw uw koninkrijk. / Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. / Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. / Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij / tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
3 Uw ongetemde kracht / verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht / vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; / leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus' liefde en zijn kracht. / Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
Refrein 2x 
 
Zingen: Hemelhoog 545:1 ‘Onze Vader in de hemel’  2x 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. / Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. / In de hemel, zo ook hier op aard'. 
Want van U is het koninkrijk, / de kracht en de heerlijkheid,   
tot in eeuwigheid. / Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, / tot in eeuwigheid. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst: Hemelhoog 728 
‘Jezus leeft in eeuwigheid’ 
Jezus leeft in eeuwigheid. / zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. / Hij is de Heer van mijn leven 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, / en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij hem binnen gaan / voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan:   
 
Refrein 
 
Straks wanneer de grote dag begint, / en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, / komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Refrein 
 
 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
19-09 19:00 uur  ds. H.J. van Maanen Jongerendienst   
26-09   9:30 uur  ds. G.H. Labooy 
 19.00 uur  ds. A.H. van Veluw 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 19 september 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Mineke Kok 
m.m.v. de band Go(u)d 
Kosters: René Weever en Richard Kragt 

 
STARTZONDAG 

                
                                 Thema: ‘Van U is de toekomst’   

     
Zingen voor de dienst:  
Evangelische Liedbundel 425 ‘Dit is de dag, die de Heer ons geeft’ 2X 
Lied 1005:1 ‘Longing for light’ (Engels) en Lied 1005:1,2,3,4 en 5 (Nederlands) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 99:1,3 en 4 ‘God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij’ 
1 God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond / op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 
 
3 Niet op bruut geweld / hebt G' uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt; / Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven. 
 
4 Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, / knielt voor Israëls Heer. 
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: ‘Toekomst van hoop’ 
In de nacht van strijd en zorgen / kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, / om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen, / al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen, / U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop; / dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen, / leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  / Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken / in de allerzwartste nacht.                   



U bent God, de Allerhoogste, / God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen / op het einde van de nacht. 
 
Geloofsbelijdenis voor jong en oud 
 
Wij geloven in de Here God,  
onze Vader, die alles gemaakt heeft:  
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.  
Zo machtig is Hij!  
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,  
die geboren werd in de stal van Bethlehem,  
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.  
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.  
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan  
en dat Hij terug komt op aarde,  
om alles nieuw te maken.  
Wij geloven in de Heilige Geest,  
die gekomen is op het Pinksterfeest  
en die wonen wil in ons hart.  
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:  
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,  
waar we allemaal thuis horen.  
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,  
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen  
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn. 
 
Zingen: Hemelhoog 430 ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 
1 Je hoeft niet bang te zijn / al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand / in die van onze Heer. 
 
2 Je hoeft niet bang te zijn / als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur / rondom je leven zijn. 
 
3 Je hoeft niet bang te zijn / al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft / als jij je ogen sluit. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Hemelhoog 547 ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’ 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, / uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, / uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood. / En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven. / En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
 
Want van U is het koninkrijk / en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid, / in eeuwigheid, / amen. 
 

  Schriftlezing: Matteüs 5:3-10 NBV 
  3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de 

hemel.4Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.5Gelukkig de 
zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.6Gelukkig wie hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij 
zullen God zien.9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden.10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

  Schriftlezing: Matteüs 6:9b-13 
  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,10laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.11Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben.12Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.13En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de 
greep van het kwaad. 
 
Zingen: Psalm 130:3 en 4 ‘Ik heb mijn hoop gevestigd’ 
3 Ik heb mijn hoop gevestigd / op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht. 
 
4 Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten, / tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding / van onrecht en van schuld. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: ‘Van U is de toekomst’ (Huib Oosterhuis) 
Onze Vader verborgen / uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde / uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel,  / waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade - / waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is / en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn,  / dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld, / niet één mens meer geknecht.  
Doof de hel in ons hoofd / leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen / breek de macht van het kwaad.  
Van U is de toekomst / kome wat komt. 
 
Dankgebed 
 
Tijdens de inzameling van de gaven zingen we: Hemelhoog 669  
‘Bouw uw koninkrijk’ 
1 Kom, vestig uw gezag; / wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; / onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, / een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. / Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 


