
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 29 april 2018 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Nanda de Groot
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters:Gert en Jeanet Kragt

Thema: ‘Het laatste oordeel’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 665 (‘Ooit komt er een dag’)
- Opw. 585 (‘Er is een dag’)

Welkom en mededelingen

Zingen lied van de maand: Ps. 145:1,6
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal,
	 ik	wil	uw	naam	verheffen	boven	al.
 Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
 ik zegen U voor eeuwig en altijd.
 Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
 groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

6. Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
	 zijn	redding	is	elk	die	Hem	roept	nabij.
	 Wie	Hem	bemint,	is	bij	Hem	welbehoed,
	 maar	wie	Hem	haat,	betaalt	het	met	zijn	bloed.
 Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
 mijn mond zal vol zijn van de lof des HEREN.
	 Laat	al	wat	leeft	Gods	heilge	naam	belijden,
 Hem zegenen tot aan het eind der tijden.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 105:2,3
2. Vraagt naar des HEREN grote daden;
	 zoekt	zijn	nabijheid,	zijn	genade.
 Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
 zijn wonderen ten teken stelt,
	 volk	dat	op	Abram	u	beroemt,
	 met	Jakobs	nieuwe	naam	genoemd.

3.	 God,	die	aan	ons	zich	openbaarde,
 regeert en oordeelt heel de aarde.
 Zijn	woord	wordt	altoos	trouw	volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
	 ‘t	Verbond	met	Abraham	zijn	vrind
	 bevestigt	Hij	van	kind	tot	kind.



Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 67:2
2.	 De	volken	zullen	U	belijden,
 o God, U loven al te zaam!
	 De	landen	zullen	zich	verblijden
 en juichen over uwen naam.
 Volken zult Gij rechten, 
	 hun	geding	beslechten
 in gerechtigheid,
 volken op deez’ aarde,
 die uw arm vergaarde,
 die Gij veilig leidt.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen:
- Openbaring 20:11-15 (NBV)
11Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de 
hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12Ik zag de doden, 
jong	 en	 oud,	 voor	 de	 troon	 staan.	 Er	 werden	 boeken	 geopend.	 Toen	 werd	
er	 nog	 een	 geopend:	 het	 boek	 van	 het	 leven.	De	 doden	werden	 op	 grond	 van	
wat	 in	de	boeken	stond	geoordeeld	naar	hun	daden.	13De	zee	stond	de	doden	
die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. 
En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14Toen werden de dood en het 
dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15Wie 
niet	 in	 het	 boek	 van	 het	 leven	 bleek	 te	 staan	 werd	 in	 de	 vuurpoel	 gegooid.

- 2 Petrus 3:8-9 (NBV)
8Eén	ding	mag	u	niet	over	het	hoofd	zien,	geliefde	broeders	en	zusters:	voor	de	
Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9De Heer is niet traag 
met	het	nakomen	van	zijn	belofte,	zoals	sommigen	menen;	hij	heeft	alleen	maar	
geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Zingen: Gez. 86:4,10
4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
 genoeg om Hem te vinden.
 Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
	 wij	tasten	in	den	blinde
 naar Hem, uit wie ons leven is.
 Eens treedt Hij uit de duisternis
	 en	noemt	ons	zijn	beminden.

Verkondiging 

10. Hoort dan de stem van Christus, die
 uit aller heren landen
 u tot zich roept,-hoort Hem, voor wie
 de dood zelfs werd te schande:
	 bekeert	u,	die	nog	spot	en	lacht,
 de grote dag, de grote nacht,
 het oordeel is ophanden.



Zingen: Gez. 279
1. Het duurt niet lang meer tot de tijd
	 van	Christus	aan	zal	breken,
 en Hij in grote heerlijkheid
 het oordeel uit zal spreken.
 Het lachen is dat uur gedaan,
 als alles zal in vuur vergaan,
 naar Petrus heeft geschreven.

2.	 Dan	klinken	de	bazuinen	luid
 tot aan de verste kimmen.
 Dan zullen alle doden uit
 hun smalle graven klimmen.
 Maar die nog op de aarde gaan,
 die zal de Heer van stond af aan
 tot nieuwe mensen maken.

3.	 Als	Hij	het	boek	geheven	houdt
 en leest wat staat geschreven,
 wat ieder mens zo jong als oud
	 op	aarde	heeft	bedreven,
	 hoort	ieder	mens	Hem	bevend	aan,
 hoort ieder wat hij heeft gedaan
 de dagen van zijn leven.

4. Wee dan de mens die enkel heeft
 het aardse goed verkoren,
	 niet	bij	des	Heren	woord	geleefd,
 de hemel heeft verloren.
 Hij zal voorgoed ter zijde staan,
 met satan mede moeten gaan,
 van Christus af, in ‘t duister.

5. O Jezus, help mij dan ter tijd
 terwille van uw wonden,
	 dat	in	het	boek	der	zaligheid
 ook mijn naam wordt gevonden.
 Ik koester ook geen twijfel meer,
 ik weet ook wel, getrouwe Heer,
	 dat	Gij	hebt	overwonnen.

6. Sta daarom eenmaal in voor mij,
 als Gij terug zult komen.
	 Lees	in	uw	boek	en	spreek	mij	vrij
	 en	stel	mij	bij	uw	vromen.
	 Opdat	ik	met	mijn	broeders	mag
 de hemel ingaan op die dag.
 Gij doet hem voor ons open.



7. Heer Jezus, ach wat duurt het lang
 tot aan die dag der dagen.
	 Zie	ons	op	aarde	klein	en	bang,
	 bezocht	door	duizend	plagen.
 Kom Rechter in uw majesteit
	 in	uw	genade,	kom,	bevrijd
 ons van het kwade. Amen.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:		1e	collecte	bestemd	voor	de	Diakonie
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Gez. 300:1,4,6
1.	 Eens,	als	de	bazuinen	klinken
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen, -
	 Heer,	dan	is	uw	pleit	beslecht.

4.	 Als	de	graven	openbreken
 en de mensenstroom vangt aan
 om de loftrompet te steken
 en uw hofstad in te gaan:
	 Heer,	laat	ons	dan	niet	ontbreken,
 want de traagheid grijpt ons aan.

6. Van die dag kan niemand weten,
 maar het woord drijft aan tot spoed,
 zouden wij niet haastig eten,
 gaandeweg Hem tegemoet,
 Jezus Christus, gistren, heden,
 komt voor eens en komt voor goed!

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	gebouwen.

	 	 	 Denkt	u	ook	aan	de	zendingsbussen	bij	de	uitgang?

  De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 6 mei
   Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
   Aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
	 	 	 Aanvang:	19.00	uur	voorganger:	ds.	J.A.	Woudenberg


