
 

18.En Luther zingt er als een zwaan / en Bach, de grote Bach, 

die mag de maat der eng’len slaan / de lieve lange dag. 
 

19.De negers met hun loftrompet, / de joden met hun ster, 

wie arm is, achteropgezet, / de vromen van oudsher, 
 

20.van alle kanten komen zij / de lange lanen door, 
het is een eindeloze rij, / de kinderen gaan voor. 
 

21.Jeruzalem, mijn vaderhuis, / mijn moederstad, wanneer 

zal ik u zien? Wij zijn op reis / naar u en naar de Heer! 
 

 
Dienst der gebeden: dankgebed, voorbeden,  
stil gebed besloten met het "Onze Vader" 

 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 
Zingen slotlied: lied 425  
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 
 
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: 
 

31 oktober om 19.00 uur ,Voorganger ds. A.H. van Veluw    (voltooid leven) 

3 november 09.30 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen  (Dankdag) 
3 november 19.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy  (Dankdag) 
 
 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 31 oktober 2021 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: ds. P. Vroegindeweij  

Ouderling van dienst: Frans Schrijver   
             Organist: Jeroen vd. Scheer  

 
 

                        Thema: Hebt u wel eens “Himmel und Erde” gegeten? 
  

Zingen voor de dienst: -‘Samen in de naam van Jezus’ Opwekking 167 
          - ‘Here Jezus om Uw Woord’ Gezang 328 LvdK 
 
 

Woord van welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied Psalm 121: 1, 2 en 4 
 

Ik sla mijn ogen op en zie / de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? / Mijn hulp is van mijn Heere, die 

dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 
 

Uw wankle voeten zet Hij vast, / als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! / Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. 

 
De Heer zal u steeds gadeslaan, / Hij maakt het kwade goed,  

Hij is het die u hoedt. / Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
 
Stil gebed  
 
‘Onze hulp’ en groet 
 
Gebed om ontferming 
 
Belofte en gebod 
 
Lofprijzing:  Lied 885 
 

1.Groot is uw trouw, o Heer, / Mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, / Dat bewijst Gij ook nu. 

 
    Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, / Groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, / Aan mij betoond. 

 
 



2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.    Refrein:  
 
Gebed om de opening van het Woord 
 

Lezingen:  Eerste lezing: Genesis 11 vers 1-9  
 

1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in 
oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden 

ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed 
bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als 

specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de 

hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele 
aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad 

en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6‘Dit is één volk en ze 
spreken allemaal een en dezelfde taal,’ zei de HEER, ‘en wat ze nu doen is nog 

maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 

7Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar 
niet meer verstaan.’ 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en 

de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want 
daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, 

en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde. 

 
      Tweede lezing: Hebreeën 11 vers 1-3 en 8-10 en 13-16  
 

1Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het 

overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden 
de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3Door geloof komen we tot het inzicht 

dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is 
ontstaan uit het niet-zichtbare. 
 

8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg 

naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op weg zonder te 
weten waarheen. 9Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was 

maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen 
van de belofte, woonde hij daar in tenten 10omdat hij uitzag naar de stad met 

fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd 
 

13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen 
werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze 

zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14Door 

zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15En 
daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, 

anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze keken reikhalzend uit 
naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor 

hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt. 

    

  Derde lezing: Openbaring 21: 1-5   
 

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, 

het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 

bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde 
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 

Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij 
hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 

geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf 

het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ 
 

zingen: psalm  87: 1 
 

1.Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.  

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 

door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
Preek 
 
Zingen  lied 737  (in wisselzang) 
1 t/m 5 allen, vers 16 en 18 vrouwen, vers 15,17 en 19 mannen, vers 20 en 21 allen 
 

1.Jeruzalem, mijn vaderstad, / mijn moederhuis, wanneer 

zal ik u zien zoals ge zijt, / de bruid van onze Heer? 
 

2.Daar is geen pijn en geen verdriet, / geen afgunst en geen nijd, 
en angst en armoe zijn er niet / maar altijd vrolijkheid. 
 

3.Daar is geen zon, daar is geen maan, / geen mist, geen duisternis, 

maar 't licht komt van de troon vandaan / waar de Messias is. 
 

4.En zeker is geen ziekte daar, / geen ongeluk, geen dood, 
geen boze duivel, geen gevaar / en geen gebrek aan brood. 
 

5.God geve mij, Jeruzalem, / dat ik eens op een dag 

een pelgrim aan uw poorten ben / en dat ik binnen mag. 
 

15.David is daar met harp en al, / koormeester van de stad, 
Maria, denkend aan de stal, / zingt het magnificat; 
 

16.Simeon heft zijn lofzang aan, / Mirjam en Hanna zijn 

bij alle vrolijkheid vooraan / met trom en tambourijn. 
 

17.Te Deum zingt Ambrosius / en alle vaders mee, 
Johannes en Gregorius, / zingen laudamus te. 
 
 


