
 

Uitzending van Liza 
 

Zegen met handoplegging 

 
Toezingen: Opwekking 746 
 

De God van de vrede / Geeft jou zijn zegen 

Op alle wegen / Die je zult gaan 
 

Wanneer het meevalt / Of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen / Zal Hij naast je staan 
 

Hij is als een schaduw / Die met je meegaat 

Jou nooit alleen laat / Want Hij is trouw 
 

Ontvang nu de vrede / En de genade 

Van God, onze Vader / Zo zegent Hij jou 

 
Dankgebed 
 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 

Zingen: Psalm 118: 8 en Lied 526: 4 
 

8.De steen, dien door de tempelbouwers / veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

werd tot verbazing der beschouwers / ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, / door 's Heren hand alleen geschied. 

Het is een wonder in onz' ogen. / Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 

4.Juicht voor de koning van de volken, / buigt voor zijn opperheerschappij, 
zingt halleluja! Uit de wolken / komt ons zijn heerlijkheid nabij. 

Bouwt dan ootmoedig aan de aarde, / legt vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde / roept ons ter bruiloft in zijn land! 
 

Heenzending en zegen 
 
 

Amen van de gemeente (3x) 
 

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 19.00 uur, Voorganger ds. Hans van Ark (jongerendienst) 
31 oktober 2021 om 09.30 uur, Voorganger ds. J. Vroegindeweij 
31 oktober 2021 om 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw over: 
                                                                                         ‘voltooid leven’ 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 24 oktober 2021 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: ds. A.H. van Veluw  
Ouderling van dienst: Jeanet Kragt   

             Organist: Martien van der Knijff  
  
 

Thema: ‘De God van de hemel zal ons doen slagen. 

             Wij, zijn dienaren, zullen opstaan en bouwen.’ 
 

Zingen voor de dienst:  - ‘Zoals Nehemia’ 

    -  Opw. 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen Psalm 127: 1 
 

1.Wanneer de Heer het huis niet bouwt, / is, alle metselwerk ten spijt, 
de opbouw niets dan ijdelheid. / Wanneer de Heer de wacht niet houdt, 

geen wachter, die de vijand keert, / geen stadsmuur die zijn aanval weert. 
 
Stil gebed  
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen Gezang 321: 1, 2 en 3 
 

1.O Vader die uw woning sticht / hoog in het ontoegank'lijk licht, 
geef onze hand de zekerheid / om in de ontrouw van de tijd 

een huis te bouwen dat gewaagt / van uw geduld dat alles draagt. 
 

2.O Christus die met al ons leed / het ware heiligdom betreedt, 
Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd, / van het gebouw van liefde en recht, 

bouwoffer dat aan God behaagt, / wees fundament dat alles draagt. 
 

3.O Geest, Gij mortel van Gods kerk, / hoe ijdel is ons metselwerk, 
hoe pover is het offer dat / wij dragen naar de nieuwe stad, 

voeg onze harten thans tesaam, / een heilig huis voor Christus' naam. 
 

Gedenken overledenen 

 
Zingen: Psalm 84: 4 
 

4.Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 



Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het 

Woord 
 

Schriftlezing: Nehemia 2:1-6 en 11-20 (NBV21) 
 

1 Het was in de maand nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De 
wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit eerder had 

ik me in zijn bijzijn somber getoond,  2 maar nu zei hij: ‘Waarom kijk je zo 
somber, je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwarszit.’ Ik schrok hevig  3 

en zei: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Hoe zou ik niet somber zijn als de stad 

waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen 
zijn opgegaan?’  4 ‘Wat is dan je wens?’ vroeg de koning. Ik bad tot de God van 

de hemel,  5 en antwoordde de koning: ‘Als het de koning goeddunkt, en als u 
het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen 

waar mijn voorouders begraven liggen.’  6 De koning – met zijn lievelingsvrouw 

aan zijn zijde – wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug 
zou keren. Nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn 

verzoek om te vertrekken in. 
     11 Zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na drie dagen  12 trok ik er met enkele 

mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij 

voor Jeruzalem had ingegeven, en het enige dier dat ik bij me had, was het dier 
waarop ik reed.  13 Die nacht ging ik door de Dalpoort en langs de Slangenbron 

naar de Mestpoort, om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde 
poorten te inspecteren.  14 Ik ging door naar de Bronpoort en naar de 

Koningsvijver, waar mijn rijdier niet verder kon.  15 Daarom klom ik die nacht 
door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren, en door de Dalpoort 

keerde ik terug.  16 De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan 

en wat ik van plan was, want de Joden, of ze nu priester waren, vooraanstaand 
burger, bestuurder of ambtenaar, had ik nog niets verteld.  17 Maar nu zei ik 

tegen hen: ‘U ziet in welke ellende wij verkeren: Jeruzalem ligt in puin en de 
poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, 

zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn.’  18 Ik vertelde hun dat mijn God 

mij bescherming geboden had, en ook bracht ik de woorden van de koning over. 
‘Laten we dan meteen met de herbouw beginnen,’ zeiden ze, en ze pakten het 

werk voortvarend aan.  19 Toen Sanballat uit Bet-Choron, Tobia, zijn 
Ammonitische dienaar, en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit 

te lachen en te beschimpen: ‘Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie 
soms tegen de koning in opstand?’  20 Dit was mijn antwoord: ‘Het is de God 

van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. 

U hoort niet in Jeruzalem, u kunt er geen rechten laten gelden, hier is niets dat 
aan u herinnert.’ 

 
Schriftlezing: 1 Petrus 2:4-8   
 

4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd 

maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,  5 en laat u ook zelf als 
levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een 

heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus 

Christus, welgevallig zijn.  6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een 

hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, 

komt niet bedrogen uit.’  7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie 
er niet op vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de 

hoeksteen geworden.’  8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een 
rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods 

woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 
 

Zingen kinderlied: Elb. 455 
 

Kijk daar, een metselaar / Hij bouwt een huis van steen 
Alle stenen netjes naast elkaar / Een huis voor iedereen 

Eén voor één, steen voor steen / Muren, deuren en ramen 

Eén voor één, steen voor steen / Niet alleen, maar 
Samen vormen zij een huis / Samen, muren, deuren en ramen 

Samen vormen zij een huis / Samen 
 

De Heer bouwt ook Zijn huis / Daar zijn wij de stenen van 
Ieder heeft z'n plekje in dat huis / Dat God er wonen kan 

Eén voor één, steen voor steen / Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen / Niet alleen, maar 

Samen zijn wij het huis van de Heer / Samen, zoveel verschillende namen 

Samen zijn wij het huis van de Heer / Samen 
Samen zijn wij het huis van de Heer / Samen, zoveel verschillende namen 

Samen zijn wij het huis van de Heer / Samen 
Amen 

 
Verkondiging: Nehemia 2: 20 
 

Zingen Gezang 320: 1, 2 en 3 
 

1.Zingt een nieuw lied voor God de Here / en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, / hier wordt een huis voor Hem bereid. 

Hij heeft de hand / en het verstand 
gezegend voor het werk, / de bouw van Christus' kerk. 
 

2.Kinderen van eenzelfde Vader, / komt nu tesaam van zuid en noord. 

Van oost en west treden wij nader / tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, / breng nu verheugd 

de stenen bij elkaar. / God helpt u wonderbaar. 
 

3.God wil aan ons telkens weer tonen / dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, / geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen / en hout alleen 

is 't grote werk gedaan. / 't Zal om onszelve gaan. 
 


