
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 15 april 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Agathe Driegen
Organist: dhr. Gerwin van de Plaats
Kosters: Gerjan Prins en Rudy ten Hove

  Thema: ‘Galopperende paarden over de aarde’

Zingen voor de dienst:
- Lied 624 (‘Christus, onze Heer, verrees’)
- Opw. 585 (‘Er is een dag’) 

Welkom en mededelingen

Zingen lied van de maand: Ps. 145:1,2,3
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.

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
	 van	al	de	wondren	die	Gij	hebt	verricht,
 opdat men alom spreke van uw kracht,
 en roeme in uw overwinningsmacht.
	 Uw	grootheid,	HEER,	gaat	boven	mijn	begrippen,
 uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
	 en	juichend	zal	men	overal	bezingen
 uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

3.	 Genadig	en	barmhartig	is	de	HEER,
 lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
 Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
 al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
 U loven, HEER, de werken van uw handen,
 de hemelen, de zeeën en de landen.
	 U	zegenen,	o	HEER,	uw	hartsbeminden
 die elke dag uw goedheid ondervinden.

Stil gebed
Bemoediging en Groet



Zingen: Lied 756:1,2,4,5
1. Laat komen, Heer, uw rijk,
 uw koninklijke dag,
 toon ons uw majesteit,
 Messias, uw gezag!

4.	 Zal	ooit	een	dag	bestaan
 dat oorlog, haat en nijd
 voorgoed zijn weggedaan,
 in deze wereldtijd?

Gods goede geboden

Zingen: Ps. 147:4
4. Voor God is alle kracht van paarden
 en macht van mensen zonder waarde.
 Het snoeven van wie wapens dragen
	 is	niet	naar	‘s	HEREN	welbehagen.
	 Zijn	welbehagen	zal	slechts	wezen
 met allen die Hem needrig vrezen,
 die met hun harten voor Hem open
 op zijn genade en liefde hopen.

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

Zingen kinderlied: HH 170:1,6,7
Refrein:
 De Heer is waarlijk opgestaan,
 Halleluja!

1. Jezus deed de dood teniet,
 zing daarom het hoogste lied.
Refrein:

6. Hij, die grote mensenzoon,
 gaat door ‘t graf heen naar zijn troon.
Refrein:

7.	 Zoekt	Hem	bij	de	doden	niet,
 maar zingt mee het hoogste lied.
Refrein:

Schriftlezingen:
- Openbaring 6:1-11 (NBV)
1Toen	zag	ik	dit:	het	lam	verbrak	een	van	de	zeven	zegels	en	ik	hoorde	een	van	de	
vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2Ik zag dit: een wit 
paard	met	een	ruiter,	die	een	boog	droeg.	Hij	kreeg	een	zegekrans	en	trok	op	als	een	
overwinnaar,	de	overwinning	tegemoet.	3Toen	het	lam	het	tweede	zegel	verbrak,	

2.	 Waar	blijft	het	overlang
	 beloofde	land	van	God,
 waar liefd’ en lofgezang
 verdrijven leed en dood?

5. Dat alle tyrannie
 eens zal geleden zijn?
	 O	sabbat	Gods!	En	zie,
 dan zal het vrede zijn!



hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 4Er verscheen een ander, vuurrood 
paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat 
men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 5Toen het derde zegel 
werd	verbroken,	hoorde	ik	het	derde	wezen	zeggen:	‘Kom!’	Ik	zag	dit:	een	zwart	
paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6Te midden van de vier 
wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe 
en	hetzelfde	bedrag	voor	drie	porties	gerst.	Maar	laat	wijn	en	olijfolie	ongemoeid.’	
7Toen	het	vierde	zegel	werd	verbroken,	hoorde	ik	het	vierde	wezen	zeggen:	‘Kom!’	
8Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde 
hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te 
zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.
9Toen	 het	 lam	 het	 vijfde	 zegel	 verbrak,	 zag	 ik	 aan	 de	 voet	 van	 het	 altaar	 de	
zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken 
en	 vanwege	 hun	 getuigenis.	 10Ze	 riepen	 luid:	 ‘O	 heilige	 en	 betrouwbare	Heer,	
wanneer	zult	u	de	mensen	die	op	aarde	leven	eindelijk	straffen	en	ons	bloed	op	
hen wreken?’ 11Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog 
een	korte	tijd	geduld	te	hebben,	totdat	ook	de	andere	dienaren,	hun	broeders	en	
zusters	die	net	als	zij	zouden	worden	gedood,	zich	bij	hen	gevoegd	zouden	hebben.

- Zacharia 6:1-8 (NBV)
1Opnieuw	sloeg	ik	mijn	ogen	op,	en	daar	zag	ik	vier	wagens	tussen	twee	bergen	
vandaan	 komen.	 Die	 bergen	 waren	 van	 koper.	 2Voor	 de	 eerste	 wagen	 waren	
voskleurige paarden gespannen, voor de tweede zwarte, 3voor de derde witte 
en voor de vierde gevlekte. Het waren sterke paarden. 4Ik vroeg aan de engel 
die	met	mij	 sprak:	 ‘Wat	 betekent	 dat,	mijn	 heer?’	 5Hij	 antwoordde:	 ‘Dat	 zijn	 de	
vier	winden	van	de	hemel,	die	uitrijden	nadat	ze	hun	opwachting	hebben	gemaakt	
bij	 de	 Heer	 van	 de	 hele	 aarde.	 6De	 wagen	 met	 de	 zwarte	 paarden	 rijdt	 uit	
naar het noorden, de witte paarden gaan naar het westen en de gevlekte naar 
het zuiden.’ 7De paarden stonden te trappelen om uit te rijden en de aarde te 
doorkruisen.	 Zodra	 het	 bevel	 daartoe	 werd	 gegeven,	 stoven	 ze	 ervandoor,	 de	
hele aarde over. 8Luid werd mij toegeroepen: ‘Let op, de paarden die uitrijden 
naar	 het	 noorden	 zullen	 ervoor	 zorgen	 dat	mijn	woede	 daar	 tot	 bedaren	 komt.’

Zingen: Ps. 33:6,8
6. Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde,
	 geen	legermacht	behoudt	het	veld.
	 God	zal	de	nederlaag	bereiden/aan	hen	die	bouwen	op	geweld.
	 Zij	die	zich	vermeten,/hoog	te	paard	gezeten,
	 bijten	in	het	zand./Nederlaag	en	zege	
	 zijn	alleen	gelegen/in	des	HEREN	hand.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
 ons hart heeft zich in Hem verheugd.
	 Hij	komt	te	hulp	en	geeft	bescherming,
 zijn heilge naam is onze vreugd.
	 Laat	te	allen	tijde	/uwe	liefd’	ons	leiden,
	 uw	barmhartigheid./God,	op	wien	wij	wachten,	
	 geef	ons	moed	en	krachten/nu	en	voor	altijd.



Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Lied 550:2
2. Verheug u, gij dochter van Sion,
 en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
	 Hij	zal	u	regeren/met	God	en	met	ere.
	 De	wagens,	de	paarden,/de	wapens,	de	zwaarden,
	 krijgszuchtige	plannen,/Hij	zal	ze	verbannen,
 Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
 het is van te voren voorzegd.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

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

Zingen: Gez. 296:2,3
2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
	 wat	Ik	u	heb	gegeven.
	 Er	blijft	bij	alle	aardse	last
 een open deur ten leven.
	 Werp	van	u	af	/wat	Ik	niet	gaf.
 Blijf u standvastig scharen
	 bij	wie	mijn	woord	bewaren.

3.	 Ik	kom	met	haast,	houd	wat	gij	hebt,
 nog is de worstling gaande.
	 Ik	ben	‘t,	uit	wie	gij	krachten	schept,
 houd in de strijd u staande.
	 Zie	op	naar	Mij:/Ik	blijf	nabij.
 Ik houd u vast in ‘t lijden.
 Niets zal u van Mij scheiden.

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

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


