
 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
         2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 415: 1 en 2 (NLB) 
1.Zegen ons Algoede, 
Neem ons in uw hoede 
En verhef uw aangezicht 
Over ons en geef ons licht 
 
Stort, op onze bede, 
In ons hart uw vrede, 
En vervul ons met de kracht 
Van uw Geest bij dag en nacht. 
 
 
Zegen 
 
Antwoord Lied 415:3 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
24 juni 9.30 uur.  Voorganger ds. G.H. Labooy, voorbereiding Heilig Avondmaal 
24 juni 19.00 uur. Voorganger ds.  H.J. van Maanen jongerendienst 
 
 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 17 juni 2018 

  Aanvang: 19.00 uur  
   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Wim Last 
             Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Jan en Berta Aarten  
Verdiepingsdienst 

Thema: Het laatste oordeel: een blijde boodschap? 
  

Zingen voor de dienst 
‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ (NLB 642: 1, 4, 5) 
‘Eens als de bazuinen klinken’ (NLB 769: 1, 6) 
 
Mededelingen 
 
Zingen aanvangslied 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. 
  
Refrein: 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.  (refrein) 
 
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)     
(refrein) 



 
Stil gebed/ Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 95: 1, 2 en 3 
1. Steekt nu voor God de loftrompet,   2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 

Hem die ons in de vrijheid zet.     de goden zijn Hem onderdaan; 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.  de hoge bergen houdt Hij staande. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft,   Het hart der aard' is in zijn hand. 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.   Hij riep de zee, Hij schiep het land. 
Viert Hem, de koning der getijden.    Hij is het, die de weg ons baande. 

 
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. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Opwekking 428 
1. Genade, zo oneindig groot.     2. Genade die mij heeft geleerd 

Dat ik, die 't niet verdien       te vrezen voor het kwaad. 
het leven vond, want ik was dood    Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
en blind, maar nu kan 'k zien.     dat God mij nooit verlaat. 
    

3. Want Jezus droeg mijn zondelast   4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
en tranen aan het kruis.       mag stralen als de zon, 
Hij houdt mij door genade vast     dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
en brengt mij veilig thuis.      dat ik genade vond. 
  

Gebed  
Schriftlezing: Openbaring 20:11-21:4.  
2011Toen 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. 
 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
211Ik 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.’ 
 
Zingen Psalm 94: 1,2,3 en 7 
1. Verschijn in lichtglans, God der wrake !  2. Hoe lang nog zullen, Heer, de bozen, 

Verhef U, dat uw toorn ontwake     hoe lang nog zullen goddelozen 
over de trotsen en hun waan !    zich vrolijk maken hier op aard ? 
Wraak over hen die U weerstaan !    Hoor toch, zij voeren onvervaard 
Gij Rechter, die de wereld richt,     het hoogste woord, zij pochen luid, 
toon hun uw toornend aangezicht.    zij slaan de grootste laster uit. 

 
3. Zie, Heer, hoe zij uw volk verdrukken,  4. De Heere zal zijn volk doen leven, 

uw erfdeel haast aan U ontrukken.    Hij zal zijn erfdeel nooit begeven. 
Zij slaan aan vreemden in uw land,    De rechtspraak zal in heel het land 
aan wees en weduwe de hand.     weer in de waarheid zijn geplant, 
‘God ziet het niet’, zo klinkt hun spot,   en ieder die de waarheid eert, 
‘Hij merkt het toch niet, Jakobs God.’    bemint het recht dat God ons leert. 

 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 1008: 1,2 en 3 (NLB) 
1. Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

 
2. Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 
3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
 
Gebed 
  


