
Lied 864: 1 NLB 
 

2.God heeft u uitverkoren / en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen / aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven / met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven / de zege schenken zal. 
 
Gebed 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied:  Lied 405: 1, 3 en 4 NLB  
 

1.Heilig, heilig, heilig, / Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! / Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 

3.Heilig, heilig, heilig! / Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, / enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 
 

4.Heilig, heilig, heilig, / Heer, God, almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! / Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 
Zegen 
 

 
 

 
 

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: 
24 oktober 2021 om 09.30 uur ,Voorganger ds. A.H. van Veluw 
24 oktober 2021 om 19.00 uur, Voorganger ds. H. van Ark (jongerendienst) 
 
 

       LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 17 oktober 2021 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds. J.C. Borst  

Ouderling van dienst: Mineke Kok  
             Organist: Gerwin van der Plaats 

 

 
 

Zingen voor de dienst: ELB 186a:  Leid mij Heer, o machtig Heiland 
                                  Opwekking 124:  Ik bouw op U 
 

Woord van welkom 
 
 

Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 3 
 

1.U loof ik, Heer, met hart en ziel, / in eerbied kniel ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid / der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft / hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd / uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
  
3.Dan zingen zij, in God verblijd,/aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. 
Groot is des Heren heerlijkheid, / zijn majesteit ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,/op hem het oog die need'rig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan / de eigenwaan van trotse zielen. 
 

Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 

Psalm 138: 4 
 

4.Als, ik omringd door tegenspoed,  
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 

 

Gebed 
 
 



 

Lied 286: 1 NLB 
 

1.Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht.  
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus  
zie de mens die ieder mens verlicht. 

 

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker  
    en het daglicht overwint de nacht, 
    zoek je weg niet langer in het duister,  
    keer je om en zie Gods nieuwe dag.  

 
Woord van Genade 
 
Lied 286: 3 NLB 
 

3.Steek een kaars aan tegen al het duister,  
als een teken in een bange tijd,  
dat ons leven niet in wanhoop eindigt  
dat de vrede sterker is dan strijd.  

 

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker  
    en het daglicht overwint de nacht,  
    zoek je weg niet langer in het duister,  
    keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Schriftlezing 1 :  Jesaja 38: 10-20 
 

10Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest 
verblijf ik in het dodenrijk. 
11Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien in het land der levenden, 
of ooit nog een mens aanschouwen daar waar alles zijn einde vindt. 
12Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een 
herder; ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek, hij heeft 
mijn draad afgesneden. Dag en nacht staat u mij naar het leven, 
13weerloos lig ik tot het ochtendgloren, als een leeuw breekt u al mijn 
botten. Dag en nacht staat u mij naar het leven, 
14ik piep als een gierzwaluw, ik klaag en kreun als een duif. Met geloken 
ogen roep ik naar omhoog: ‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’ 
15Wat zal ik nog zeggen? Wat hij mij beloofd heeft, doet hij ook. Ik zou 
mijn levensweg hebben vervolgd, gebukt onder mijn bittere lot. 
16Maar mijn Heer zei: ‘Tijd om te leven!’ Al die tijd zal mijn geest in leven 
blijven. U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven. 

17Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor 
het zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan. 
18Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, zij die in het 
graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. 
19Maar hij die leeft - leeft! - zal u loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders 
laten hun kinderen weten hoe trouw u bent. 
20De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de 
tempel van de HEER, alle dagen van ons leven. 
 

Schriftlezing 2 :  Lucas 12: 22-25 
 

22Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak 
je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam 
en over wat je zult aantrekken. 23Want het leven is meer dan voedsel 
en het lichaam meer dan kleding. 24Kijk naar de raven: ze zaaien niet 
en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is 
God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! 
25Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn 
levensduur toevoegen?  
 
Lied 680: 4 NLB 
 

4.  Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 

Preek 
 

Lied 864: 1 en 5  NLB 
 

1.Laat ons de Heer lofzingen, / juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen / wie steunen op zij woord. 
Al moet ge hier ook dragen / veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, / Hij redt uit alle nood. 
 
5.  Daarom lof zij de Here, / in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren / zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, / elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede / nu en in eeuwigheid. 
 
 
Geloofsbelijdenis 


