
 
 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op  zondag 14 november 2021 
Aanvang: 16.30 uur 
Voorganger: ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: mevr. Janny Mateboer 
Muziek: GO(U)D band 
 
 
 

Thema:  ‘Mensen willen perfect zijn, maar naar Degene die perfect is,  
willen ze niet luisteren’ 

 
We zingen vooraf: 
 
 
-Lied:  ‘Breng ons samen’:  (Opwekking 797) 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  
 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
 
U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
 om samen uw kerk en van Christus te zijn.  
 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
 
Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!  (2x) 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  



Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde,  
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde,  
die U aan ons geeft.  

 
 
- Woord van welkom 
 
- Inleiding bij de dienst  (wordt verzorgd door Jan Holtland+ paar plaatjes op de beamer) 
 
 
-Zingen:  ‘Ja is ja, nee is nee’ (kinderlied)  
 

Refrein:  
 

Ja is ja, nee is nee. 
Beloofd is beloofd: 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft.  
 
Hij is een God van liefde, 
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw. 
 
(Refrein) 
 
Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn, 
en doen wat wij beloven; 
dat geldt voor groot en klein. 
 
(Refrein) 

 
 
- Stil gebed  
 
- Bemoediging en groet 
 
-Zingen: ‘Familie’: (Opwekking 767) 
 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie 
als broers en als zussen 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven 
de zegen van God 
een eindeloos leven. 
 



 
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie 
als broers en als zussen 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven 
de zegen van God 
een eindeloos leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven 
de zegen van God 
een eindeloos leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven 
de zegen van God 
een eindeloos leven 
 
een eindeloos leven. 

 
 
- Leefregel 
 
-Zingen:  ‘Amazing Grace’: (Opwekking  428) 
 

Amazing grace 
How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost, but now I'm found 
Was blind, but now I see 
'Twas grace that taught my heart to fear 
And grace my fears relieved 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed 
 
My chains are gone 
I've been set free 
My God, my Savior has ransomed me 
And like a flood, His mercy rains 
Unending love, Amazing grace 
 
The Lord has promised good to me 
His word my hope secures 
He will my shield and portion be 
As long as life endures 
 
My chains are gone 
I've been set free (been set free) 
My God, my Savior has ransomed me (ransomed me) 



And like a flood (like a flood) His mercy rains (mercy rains) 
Unending love, oh, Amazing grace 
 
The Earth shall soon dissolve like snow 
The sun forbear to shine 
But God, Who called me here below 
Will be forever mine 
 
My chains are gone 
I've been set free 
My God, my Savior has ransomed me 
And like a flood, His mercy rains 
Unending love, Amazing grace (grace) 
I once was lost, but now I'm found 
Was blind (was blind), but now (but now) I see 
 

 
 
- Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 

- Eerste Schriftlezing: Genesis 11: 1-9  (met plaatjes op de beamer) 
 

   De toren van Babel 
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. 
 
 
-Zingen:  ‘k Stel mijn vertrouwen’: (Opwekking 42) 
 

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

 
 
-Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1 t/m 13  (met plaatjes op de beamer) 
 

      De komst van de heilige Geest 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit 
de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en 



zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen 
op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 
aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring 
doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat 
wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte 
en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en 
ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze 
eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: 
‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
-Derde Schriftlezing: Spreuken 12: 17 
 

Wie de waarheid spreekt, dient het recht, 
een valse getuige verdraait het recht met leugens. 

 
 

- Zingen: ‘Wie vrees ik nog’  (Opwekking 760) 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  
 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
 
U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
 om samen uw kerk en van Christus te zijn.  
 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
 
Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!  (2x) 
 



 
 
 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde,  
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde,  
die U aan ons geeft.  

 
 
- Verkondiging 
 
 
- Zingen: ‘Ik bouw op U’   (Opwekking 124) 
 

Ik bouw op U 
mijn Schild en mijn Verlosser 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming ] 
ik bouw op U en ga in uwe naam. ]2X 
 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
toch rijst in mij een lied van overwinning ] 
ik bouw op U en ga in uwe naam ]2x 
 
Ik bouw op U 
mijn Schild en mijn Verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
in 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan] 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. ]2x 

 
 
- Gebeden 
 
 
- Inzameling van de gaven: 
 

 1e collecte  voor de Diaconie 
 2e collecte voor Pastoraat & Eredienst 
 
 
- Zingen slotlied: ‘Bouw Uw Koninkrijk’  (Opwekking 769)  
 

Kom, vestig uw gezag 
wees Koning in ons hart 
herstel uw beeld in ons 
onthul uw doel met ons 
ontsteek de vlam van hoop opnieuw 
een laaiend vuur in onze ziel 
stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
 
 
 



 
 
Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin 
gevangen harten worden vrij 
verslagen mensen troosten wij 
zelfs de blinden zien uw heerschappij 
wij zijn uw kerk 
hoor ons gebed en kom! 
 
Bouw uw koninkrijk 
zet het kwaad te kijk 
toon uw sterke hand 
kom, herstel ons land 
vul uw kerk met vuur 
win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk 
verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart 
wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
leer ons te doen wat U ons vraagt 
vol van Jezus' liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons. 
 
Bouw uw koninkrijk 
zet het kwaad te kijk 
toon uw sterke hand 
kom, herstel ons land 
vul uw kerk met vuur 
win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk 
verschijnt. 
 
Bouw uw koninkrijk 
zet het kwaad te kijk 
toon uw sterke hand 
kom, herstel ons land 
vul uw kerk met vuur 
win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk 
verschijnt. 

 
 
 



 
 
- Zegen beantwoorden met: 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 

Volgende Erediensten zijn op: 
 

14 november om 19.00 uur ds. A.H. van Veluw 
21 november om 10.00 uur ds A.H.  van Veluw (laatste zondag kerkelijk jaar) 

21 november om 19.00 uur ds. G.H. Labooy  


