
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 3 oktober2021

  Aanvang: 09.30 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 
Ouderling van dienst: Fre Schrijver

Muziek: Martien van der Knijff 
            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

Zingen voor de dienst 
‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ - ELB 194
‘U die mij geschapen heeft’ - HH 657‘

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 105: 3 en 4 
3. God, die aan ons zich openbaarde, / regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht/tot in het duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham zijn vrind /bevestigt Hij van kind tot kind.

4. De Heer heeft Izak uitverkoren,/ aan Jakob zijn verbond bezworen,
aan Israël zijn trouw verpand: / Uw kindren breng Ik naar dit land,
naar Kanaän dat eeuwig is / uw toegemeten erfenis.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 105: 15, 17, 18
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.

17. Hij was het die zijn volk bevrijdde, /zijn uitverkoornen veilig leidde.
Zo trokken zij het diensthuis uit /met dans en zang bij trom en fluit,
en erfden het beloofde land, /de arbeid van der heidnen hand.

18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
      opdat het altoos Hem zou vrezen, /zijn wet betrachten en voortaan

volstandig op zijn wegen gaan. /Prijs God om al zijn majesteit.
Hij leidt ons tot in eeuwigheid.

Wetslezing:  Exodus 20: 1-17 (NBV) 

Israëlzondag



Zingen HH 2 
Welzalig de man, die niet wandelt / In de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars, /Noch zit in de kring der spotters,
Maar aan des Heren wet /Zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst /Bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom/ Geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd, /Welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Gebed
Kindermoment

Schriftlezing: Ezra 1:1-11 en 3:10-13 (NBV)
11In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in ver-
vulling wat de HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning 
ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het vol-
gende besluit bekend te laten maken:2‘Dit zegt Cyrus, de koning van Per-
zië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, 
mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bou-
wen in Jeruzalem, een stad in Juda. 3Laten al diegenen onder u die tot zijn 
volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda bege-
ven om er de tempel van de HEER weer op te bouwen, de God van Israël,
de God die in Jeruzalem woont. 4Allen die hier nog als vreemdeling ver
blijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers 
ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. 
Dit komt boven op de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die in
Jeruzalem woont’
5De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en 
de Levieten, allen die God daartoe aanzette, maakten zich gereed om 
naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de bouw van de tempel 
van de HEER. 6Al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van 
zilver en goud, met goederen, vee en kostbare geschenken, nog afgezien 
van wat vrijwillig aangeboden werd. 7Koning Cyrus van Perzië gaf de voor
werpen vrij die uit de tempel van de HEER afkomstig waren en die Nebu-
kadnessar uit Jeruzalem had meegenomen en in de tempel van zijn eigen 
god had neergezet. 8Hij vertrouwde de teruggave toe aan Mitredat, de 
schatmeester, die ze met een inventarislijst aan Sesbassar, de leider van
Juda, overdroeg. 9Het betrof dertig gouden schalen, duizend zilveren 
schalen, negenentwintig messen, 10dertig gouden bekers, vierhonderd-
tien zilveren bekers van verschillende soort en duizend andere voorwer-
pen,11bij elkaar vijfduizend vierhonderd voorwerpen van zilver of goud. 
Dit alles liet Sesbassar meevoeren toen hij de ballingen uit Babylonië 
terugbracht naar Jeruzalem.



310Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de HEER 
legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trom-
petten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met 
cimbalen, om de HEER te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de 
koning van Israël. 11Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurt-
zang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel het volk begon 
daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van 
de tempel van de HEER werden gelegd. 12Veel priesters, Levieten en 
familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, 
huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden 
gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. 13Juichen en huilen 
waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op 
grote afstand te horen was.

Kinderlied: 
Refrein:
Al ligt de hele stad aan stukken
Met zware stenen sjouwen wij
De God des hemels zal ‘t doen lukken
En daarom bouwen wij Jeruzalem
Zoals Nehemia, zoals Nehemia

Al wil de vijand ons verhinderen
Al lacht hij: dat is veel te zwaar
Wij bouwen samen met Gods kinderen
En het komt voor elkaar
Refrein

Verkondiging
 

Zingen HH 38
Ik hef mijn ogen op naar de bergen. /Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, /die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan,
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer.

Al heeft de vijand ons geslagen
Al zijn er gaten in de muur
Wij werken samen alle dagen
Wij zullen slagen op den duur
Refrein
 



Gebed

Collecte: 1e collecte Kerk & Israël 
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
      3e collecte Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen

Zingen Lied 802: 1, 2, 4
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.

2. Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
03-10 om 19.00 uur: Ds. G. Frederikze
10-10 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw
10-10 om 19.00 uur: Ds. H.J. van Maanen


