
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied: NLB 835: 1 en 2  
 

Jezus ga ons voor 
Valt de weg ons lang 
1.Jezus, ga ons voor, deze wereld door 
en U volgend op Uw schreden 
gaan wij moedig met U mede 
leid ons aan Uw hand 
naar het Vaderland. 
 
2.Valt de weg ons lang 
zijn wij klein en bang 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen 
waar Gij voor ons tradt 
is het rechte pad. 

 
Zegen 
 
Gemeente beantwoordt met NLB 415: 3 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
10 oktober 2021 om 09.30 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw 
10 oktober 2021 om 19.00 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen 
 
 
 
 

      LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 3 oktober 2021 

Aanvang: 19.00 uur  
   Voorganger: ds. G.H. Fredrikze  

Ouderling van dienst: Kees Posthumus  
             Organist: Jeroen van de Scheer  

  

 
Thema:      ‘wonen in een loofhut’ 

  
Zingen voor de dienst:  ‘Ik weet van een stad die komen zal’      771 NLB 

    ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’   ELB 194 

 

Woord van welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 3 
 

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, / toen men mij zeide: ?Gord u aan 
om naar des Heeren huis te gaan! / Kom ga met ons en doe als wij !? 
Jeruzalem, dat ik bemin, / wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! / Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, / o schone stede, die wij groeten. 
 
3.Bidt heil toe aan dit Vredesoord: / dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, / gezegend zij uw muur en poort ! 
Jeruzalem, dat ik bemin, / wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! / Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heeren tempel wil ik u, / o stad van God, met vrede groeten. 

 
Stil gebed  
 

Bemoediging, Groet en aanvangstekst: 2 Korintiërs 8 vers 9  
 

‘Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk,  
 maar is omwille van u arm geworden op dat u door zijn armoede rijk zou worden.’ 
 
Zingen: NLB 868: 1, 4 en 5 
 

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, / psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag / aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 



 
5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, / Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest  
 
Zingen: ELB 263: 1 en 3 
 

1.Door de wereld gaat een woord / en het drijft de mensen voort: 
’Breek uw tent op, ga op reis / naar het land dat Ik u wijs.’ 
  

     Refrein: Here God, wij zijn vervreemden / door te luist’ren naar uw stem. 
       Breng ons saam’ met uw ontheemden / naar het nieuw Jeruzalem. 
 

3.Menigeen ging zelf op pad / daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan / laat ook hem uw woord verstaan.  

Refrein: 
 

Schriftlezing Oude Testament: : Leviticus 23: 39 - 44 en Zacharia 14: 16 – 19 
 

39Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst 
van het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De 
eerste dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. 40De eerste dag moeten 
jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en 
beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, 
jullie God. 41Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd 
worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de 
zevende maand. 42Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren 
Israëliet moet in een loofhut wonen, 43om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de 
Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie 
God.”’ 
 

16De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks 
naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het 
Loofhuttenfeest te vieren. 17En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om 
de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen 
regen vallen. 18Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig 
worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het 
Loofhuttenfeest niet komen vieren. 19Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere 
volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest. 
 
Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 7: 37 en 38 
 

37Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38“Rivieren van levend water zullen 
stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 

 
Zingen: Psalm 105: 15 en 16 
 

15.God gaf een wolk die hen geleidde, 
een vuur in 't duister aan hun zijde. 
Zo trokken zij in vrede voort, 
en steeds heeft God hun wens verhoord. 
Hij zond hun kwakkels in de nood, 
en uit de hemel hemels brood. 
 
16.God laafde hen in dorre streken, 
deed water uit de rotsen breken, 
't werd een rivier en stroomde voort, 
want Hij gedacht zijn heilig woord, 
de trouw die Hij had toegezegd 
aan vader Abraham, zijn knecht. 

 
Verkondiging:  ‘Zeven dagen wonen in een loofhut’ 
 
Zingen: NLB 910: 1, 2, 3 en 4 
 

1.Soms groet een licht van vreugde / de christen als hij zingt: 
de Heer is ‘t die met vleugels / van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, / Hij zal ons ‘t goede doen, 
Hij geeft na donk're regen / een mild en klaar seizoen. 
 
2.Goddank, wij overdenken / ‘t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, / dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen, / begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, / wat hij ook brengen mag. 
 
3.Hij die met heerlijkheden / De leliën bekleedt, 
Zal ook zijn kinderen kleden, / Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, / Hij houdt het al in stand, 
Die vogels geeft te eten, / Hij voedt ons uit zijn hand 
 
4.Al zal geen wijnstok dragen, / geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen / onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, / zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, / ben ik alleen maar blij. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: NLB 653: 3 
 

3.Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 


