
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente 
‘De Hoeksteen’
op zondag 13 mei 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Ada Vahl
Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
Kosters: Richard Plender & René Weever

Thema: ‘Het nieuwe Jeruzalem’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 665 (‘Ooit komt er een dag’) 
- Lied van de maand: 823 (‘Gij hebt, o Vader van het leven’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 122:1,3
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
 toen men mij zeide: `Gord u aan
 om naar des HEREN huis te gaan!
 Kom ga met ons en doe als wij!’
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in,
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
 Jeruzalem, van ver aanschouwd,
 wel saamgevoegd en welgebouwd,
 o schone stede, die wij groeten.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Opw. 670
1. Op Hem rust mijn geloof 
 en hierin vind ik hoop, 
 dat Jezus Christus opstond 
 uit de dood!
 Geen vreugde overtreft
 het kennen van mijn Heer
 en aardse rijkdom 
 heeft geen waarde meer.
 Bevrijd uit het duister
 mogen wij thuis zijn
 in Gods familie,
 wonen bij Hem
 Als uw erfgenamen
 bindt U ons samen,
 ons leven geven wij tot eer van U.

3. En worden wij beproefd
 help ons om in ons land
 te strijden voor gerechtigheid en eer.

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
 dat die u mint bevredigd zij,
 dat vrede in uw wallen zij,
 gezegend zij uw muur en poort!
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in
 om u met vrede te ontmoeten!
 Om al mijn broeders binnen u,
 om ‘s HEREN tempel wil ik u,
 o stad van God, met vrede groeten.

2. Verbonden als uw volk,
 verenigd in uw naam
 één hoop, één Heer,
 één roeping om te gaan.
 Aanbiddend in Uw huis,
 zien wij uw heerlijkheid
 en raakt uw Heil’ ge Geest 
 ons allen aan.
 Laten we opstaan .
 vol van Gods liefde.
 laat ons op weg gaan
 naar mensen in nood.
 Vertel Jezus’ boodschap
 aan heel de wereld,
 dat ieder wordt gered die Hem gelooft.



 Geen angst weerhoudt ons meer,
 als wij de wedloop gaan;
 ons leven is gekruisigd met de Heer!
 Uw rijk verbreidt zich/In heel de wereld;
 wie kan bestrijden/dit machtige vuur? 
 Wij blijven belijden /in moeilijke tijden: 
 ‘Geen helse macht voorkomt; /God bouwt Zijn Kerk!’

4. En op die grote dag /daalt neer bij God vandaan,
 de heil’ge stad het nieuw’ Jeruzalem.
 Een menigte knielt neer,/aanbiddend voor Gods troon, 
 één volk gevormd uit elke stam en taal.
 Wat een bevrijding, /machtige tijding:.    )
 de Leeuw van Juda /haalt zijn stralende bruid!)
 Wat een vervulling /voor heel de schepping   ) 2x
 van al wat is beloofd /door Jezus’ komst!    )

Gods gebod

Z.ingen: Ps. 84:1,4
1.	 Hoe	lieflijk,	hoe	goed	is	mij,	HEER,
 het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
 Hoe brand ik van verlangen om
 te komen in uw heiligdom.
 Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
 die leven zijt en leven doet.

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

Schriftlezing: Openbaring 21:1-13 (NBV) door Jacco Kalter
1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde 
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt 
voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 
‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en 
God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat 
hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben 
de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron 
met water dat leven geeft. 7Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij 
zal mijn kind zijn. 8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten 
met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen 
hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’
9Een	van	de	zeven	engelen	met	de	offerschalen	die	gevuld	waren	met	de	 laatste	zeven	
plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 10Ik raakte 
in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem 
zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11De stad schitterde door Gods luister, 
met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12Ze had een grote, 
hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen 
geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. 13Vanuit het oosten gezien 
waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. 

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
 Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
 tot zij Jeruzalem betreden,
 waar alle pelgrims binnengaan
 om voor Gods aangezicht te staan.
 Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
 Verhoor mij, God van Israël,
 die alles leidt naar uw bestel.



Zingen: Lied 737:1,2,3,4
1. Jeruzalem, mijn vaderstad,
 mijn moederhuis, wanneer
 zal ik u zien zoals ge zijt,
 de bruid van onze Heer?

3. Daar is geen zon, daar is geen maan,
 geen mist, geen duisternis,
 maar ‘t licht komt van de troon vandaan
 waar de Messias is.

Schriftlezing: Openbaring 21:14-22:5 (NBV) door Julia van Lenthe
14De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen 
van het lam. 15Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, 
de poorten en de muur op te meten. 16De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat 
de stad met zijn meetstok: twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte en 
in de hoogte. 17Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, 
die ook engelenmaat is. 18De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van 
zuiver goud, helder als glas. 19De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met 
allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde kornalijn, 
de vierde smaragd, 20de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste 
aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde 
amethist. 21De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De 
straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 22Maar een tempel 
zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 
23De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, 
en het lam is haar licht. 24De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde 
betuigen daar hun lof. 25De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal 
het er niet meer zijn. 26De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27Maar 
alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt 
de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
1.Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en 
ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2In het midden van het plein van de stad en aan 
weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen 
vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop 
nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren 
zullen hem vereren 4en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5Het 
zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet 
nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Zingen: Lied 737:6,9,12,21
6. Daar zijn de muren transparant,
 de deuren parelmoer,
 de sterke plaatsen diamant,
 zilver en goud de vloer.

12. De stroom des levens vloeit maar aan,
 de straten in en uit
 waarlangs de hoge bomen staan,
 het groene levenskruid.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

4. En zeker is geen ziekte daar,
 geen ongeluk, geen dood,
 geen boze duivel, geen gevaar
 en geen gebrek aan brood.

9. Jeruzalem, die grote stad,
 mijn God was ik er maar
 op ‘t vrolijk heilig huwelijk
 een van de gasten daar.

21.Jeruzalem, mijn vaderhuis,
 mijn moederstad, wanneer
 zal ik u zien? Wij zijn op reis
 naar u en naar de Heer!

2. Daar is geen pijn en geen verdriet,
 geen afgunst en geen nijd,
 en angst en armoe zijn er niet
 maar altij vrolijkheid.



Zingen: Ps. 87:1,3,4
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
 door uwe poort zal ieder binnentreden.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
 dansend de harpen en cymbalen slaan,
	 en	onder	fluitspel	in	het	ronde	gaan,
 zingend: `In U zijn al onze fonteinen’.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:
  1e collecte bestemd voor Nazareth Complex te Johannesburg
  2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op de deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 Luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein.  
  
Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	Aflossing	&	Onderhoud	Kekrkelijke	gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

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

2. Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit.

4. Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem.

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
 hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
 en doen de naam van Sions kindren 


