
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op woensdag 3 november 2021

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

Muziek: Gerwin van der Plaats 
            Kosters: Willem ten Zeeuw

Dankdag
Met kinderen van HBS ‘Ichthus’

Zingen voor de dienst 
‘God kent jou vanaf het begin’ - HH 503

Binnenkomst kerkenraad en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 100: 1, 3 en 4  (OB)
1. Juich, aarde, juicht alom den HEER;

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
    Met lofzang in Zijn heilig hof;

Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

4. Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen  HH 554: 1, 2, 3 en 4 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, /dank U voor deze nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen / bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden. /Dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: / Dat U mij vergeeft. 



3. Dank U voor alle bloemengeuren / dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren, / dank U voor muziek

4. Dank U dat U in moeilijkheden / dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden / toch steeds bij ons zijt

Geloofsbelijdenis

Zingen HH 621 
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Refrein

M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
Refrein
 
Gebed

Schriftlezing: Genesis 8:15-22 en 9:8-17 (NBV21) 
door kinderen Ichthus
15Toen zei God tegen Noach: 16‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je
zonen en de vrouwen van je zonen. 17Laat ook alle dieren die bij je zijn
naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze 
moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’ 
18Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw 
en de vrouwen van zijn zonen. 19Ook alle dieren gingen de ark uit, 
soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt.

Refrein
Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot is ook 
uw heerschappij 
U bent het einde voor mij

T is van Toevlucht, 
een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God



20Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brand-
offers van al het reine vee en alle reine vogels. 21De geur van de offers 
behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde 
vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn 
jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft do-
den, zoals ik nu heb gedaan. 22Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd 
zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en 
hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.

98Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9‘Hierbij sluit ik een verbond 
met jullie en met je nakomelingen, 10en met alle levende wezens die bij 
jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, 
alle dieren op aarde. 11Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat 
leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er 
een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12En dit,’ zei God, ‘zal 
voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij 
en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13ik plaats mijn boog in de 
wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 
14Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog 
zichtbaar wordt, 15zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al 
wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die al-
les en iedereen vernietigt. 16Als ik de boog in de wolken zie 
verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God 
en al wat op aarde leeft. 17Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van 
het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

Zingen HH460
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein
Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot is ook 
uw heerschappij 
U bent het einde voor mij

T is van Toevlucht, 
een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God



Brug
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

    Brug

Verkondiging

Zingen Psalm 105:1
Looft God den Heer, en laat ons blijde/ zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht /de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer, /verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Gebed – met dankpunten van kinderen

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

Zingen HH 675 
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
‘t is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Brug
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(HERHALEN 2X)

Zegen

De volgende Eredienst is op:
3-11 om 19.30 uur: Ds. G.H. Labooy,  Dankdag

Refrein
Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.


