
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 10 oktober 2021

  Aanvang: 19.00 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Julian Aarten
Organist: Martien van der Knijff

            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’
3e dienst in een serie over het ‘Onze Vader’

Zingen voor de dienst
- HH 726: 1, 3 en 4  Ik zie een poort wijd open staan 
- HH 707 ‘Met open armen’ 

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 72: 5 
5. Leve de koning in ons midden,

geef hem Arabisch goud.
Laten wij daaglijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Lied 859: 1, 2 en 4 
1. Schuldig staan wij voor U, Heer,

schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: / onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

4. Onze ontrouw hebt Gij ver / achter U geworpen.
  Gij verheft uw aangezicht /als de nieuwe morgen.
  Uw gericht / schept ons licht, /
  waar wij onze wegen / kiezen met uw zegen.

2. Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!



Gebed

Schriftlezing: Exodus 16:1-16; Mattheüs 6:9-13;1 Korintiërs 11: 23-26
161Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende 
dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woes-
tijn van Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. 2-3Daar in de woestijn begon 
het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER ons maar laten sterven 
in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten 
tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen 
maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten 
omkomen.’4De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel 
laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo 
veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen 
op de proef: ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. 5Op de 
zesde dag moeten ze tweemaal zo veel verzamelen en klaarmaken als op 
de andere dagen.’ 6Hierop zeiden Mozes en Aäron tegen de Israëlieten: 
‘Vanavond nog zult u inzien dat de HEER zelf u uit Egypte heeft geleid, 
7en morgen, in de ochtend, zult u de majesteit van de HEER zien. Hij heeft 
gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht, want wie zijn wij dat 
u zich bij ons zou beklagen?’ 8Mozes vervolgde: ‘Vanavond zal de HEER u 
vlees te eten geven, en morgenochtend zult u volop brood hebben, want 
de HEER heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en 
niet tegen ons – want wie zijn wij?’ 9Mozes zei tegen Aäron: ‘Zeg tegen 
de hele gemeenschap van Israël: “Wend u tot de HEER, want hij heeft uw 
geklaag gehoord.”’ 10Zodra Aäron dit aan het volk had opgedragen en al-
len zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in 
een wolk de majesteit van de HEER. 11De HEER zei tegen Mozes: 12‘Ik heb 
gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: “Wanneer de 
avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed. 
Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God ben.”’ 13Diezelfde avond 
kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neer-
streken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. 14Toen 
de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilfer-
achtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. 15‘Wat is dat?’ vroegen de Isra-
elieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei 
tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft. 16De HEER heeft 
bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag 
er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’ 

Mattheüs 6
9Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd wor-
den,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.

1 Korintiërs  11
23Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op 
de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij 
een brood, 24sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn 
lichaam voor jullie.Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25Zo 
nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe 
verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie 
hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26Dus altijd wanneer u dit brood eet 
en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

Zingen Psalm 145: 2 en 5
2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,

van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

5. Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Verkondiging

Zingen Lied 904: 1 en 2 
1. Beveel gerust uw wegen, /Al wat u ‘t harte deert,

der trouwe hoed’ en zegen /van Hem, die ‘t al regeert.
Die wolken, lucht en winden /wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden /waarlangs uw voet kan gaan.



2. De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

Gebed

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

Slotlied 416: 1, 2 en 4
1.  Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
17-10 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw
17-10 om 19.00 uur: Ds. J.C. Borst
24-10 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw


