
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 8 april 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Henri Boer
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Harry en Richard

  
  Thema: ‘De Mensenzoon tussen de kandelaren’

Zingen voor de dienst:
- Lied 641 (‘Jezus leeft en ik met Hem!’)
- Opw. 670 (‘Op Hem rust mijn geloof’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 95:1,3
1. Steekt nu voor God de loftrompet,
 Hem die ons in de vrijheid zet.
 Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
 Brengt Hem de dank van al wat leeft,
 Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
 Viert Hem, de koning der getijden.

3. Komt, werpen wij ons voor den HEER
 die ons gemaakt heeft biddend neer,
 wij, die het volk zijn van zijn weide.
 Want onze God, Hij gaat ons voor,
 Hij trekt met ons de diepte door.
 Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 513:1,3
1. God heeft het eerste woord.
 Hij heeft in den beginne
 het licht doen overwinnen,
 Hij spreekt nog altijd voort.

Gods goede geboden

Zingen: Ps. 119:30
30.Ik overpeins de diepten van uw wet,
 laat hen tot mij zich wenden die U vrezen!
 In alles wat uw geest heeft ingezet
 moge mijn hart één en ondeelbaar wezen!

3. God heeft het laatste woord.
 Wat Hij van oudsher zeide,
 wordt aan het eind der tijden
 in heel zijn rijk gehoord.



 Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet
 uw naam in heel mijn leven laten lezen.

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

Zingen kinderlied: Opw. 47 (2x Nederlands)
 Omdat Hij leeft,
 ben ik niet bang voor morgen.
 Omdat Hij leeft,
 mijn angst is weg.
 Omdat ik weet,
 Hij heeft de toekomst.
 En het leven is
 het leven waard
 omdat Hij leeft.

Schriftlezing: Openbaring 1:9-20
9Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus 
met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos 
omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10Op de dag van 
de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als 
een bazuin 11en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur 
dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, 
Filadelfia en Laodicea.’ 12Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij 
sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13en daartussen iemand die 
eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden 
band om zijn borst. 14Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, 
en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15Zijn voeten gloeiden als brons in 
een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16In zijn 
rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend 
zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17Toen ik hem zag viel ik als dood 
voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet 
bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben degene die leeft; ik was dood, 
maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het 
dodenrijk. 19Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal 
gebeuren. 20Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand 
zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen 
van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. 

Zingen: Gez. 476:4,5
4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
 Wortel Davids, Morgenster,
 blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
 roep haar van nabij en ver.
 Laat de luchters branden van uw klaarheid,
 maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
 schuilplaats in de wildernis,
 huis waarin uw vrede is.



5. Levensvorst, U loven de geslachten,
 en tot uw verborgen tijd
 blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
 ‘t einde van haar bange strijd.
 Houd haar waakzaam; doe haar, ‘t hoofd geheven,
 uit die hoge heilsverwachting leven,
 tot zij op de jongste dag,
 met U triumferen mag.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Opw. 354
1. Lof zij de Heer,
 Hem komt toe alle eer.
 Hij’s het Lam dat regeert
 tot in eeuwigheid.
 Zijn woord is macht,
 heeft ons vrijheid gebracht.
 Wij aanbidden,
 wij knielen voor Jezus.
 Groot is zijn troon,
 eeuwig zijn kroon.
 Overwinnaar zal Hij zijn,
 over zonde, dood en pijn.
 Heel het rijk der duisternis,
 weet wie Jezus Christus is:
 Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. -4x-

3. Heersen met Hem
 op de troon en zijn stem,
 spreekt van liefde,
 vervult ons met glorie.
 Heilig en vrij alle tranen voorbij.
 Eeuwig vreugde voor God,
 lof, aanbidding:
 waardig het Lam, waardig het Lam!
 Overwinnaar zal Hij zijn,
 over zonde, dood en pijn.
 Heel het rijk der duisternis,
 weet wie Jezus Christus is:
 Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. -4x-

Kinderen komen terug van de nevendienst

2. Kondigt het aan,
 door de kracht van zijn naam:
 heel de aard’ wordt vervuld
 van zijn glorie!
 Satan, hij beeft,
 want hij weet: Jezus leeft!
 Hij’s verslagen,
 het Lam troont voor eeuwig!
 Jezus is Heer, 
 Redder en Heer!
 Overwinnaar zal Hij zijn,
 over zonde, dood en pijn.
 Heel het rijk der duisternis,
 weet wie Jezus Christus is:
 Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. -4x-



Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte Stichting Yad I’ami
     2e collecte Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 653:1,4,7
1. U kennen, uit en tot U leven,
 Verborgene die bij ons zijt,
 zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
 de aarde en de aardse tijd,
 o Christus, die voor ons begin
 en einde zijt, der wereld zin!

4. Gij zijt het licht van God gegeven,
 een zon die nog haar stralen spreidt,
 wanneer het nacht wordt in ons leven,
 wanneer het nacht wordt in de tijd.
 O licht der wereld, zie er is
 voor wie U kent geen duisternis.

7. O Christus, ons van God gegeven,
 Gij tot in alle eeuwigheid
 de weg, de waarheid en het leven,
 Gij zijt de zin van alle tijd.
 Vervul van dit geheimenis
 uw kerk die in de wereld is.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

   Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavond.
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy


