
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 29 september 2019 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mvr. Corry Zwiers
Organist: Jeroen van der Scheer
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

     Thema: ‘Gods oordeel’
Zingen voor de dienst:
- Lied 756:1,4,5,6,7,8 (Laat komen, Heer, uw rijk)
- Opw. 575 (Jezus, alleen ik bouw op Hem)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 62:1,5
 1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
 van Hem verwacht ik altijd weer
 mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
 Ik wankel niet, want Hij staat vast:
 mijn toevlucht, als het water wast,
 mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 748:1,4
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.

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

Schriftlezing: Obadja
1Het  visioen  van Obadja.
Een bericht hebben wij gehoord van de HEERE, en een gezant is uitgezonden 
onder de heidenvolken: Sta op! Laten wij tegen Edom opstaan  ten strijde!

Zo zegt de Heere HEERE over  Edom:

2Zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken; diep veracht wordt u.
3De hoogmoed van uw  hart  heeft u bedrogen, hij die woont in de rotskloven, in 
zijn hoge verblijfplaats, hij die zegt in zijn  hart: Wie zal mij neerhalen naar de aarde?

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
 mijn naam rust in de schutse Gods.
 O volk, uw God laat u niet vallen.
 Als gij voor Hem uw hart uitstort,
 vertrouw dat gij gezegend wordt:
 God is een schuilplaats voor ons allen.

4. 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.



4Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, 
ook vandaar zou Ik u neerhalen, spreekt de HEERE.
5Als er  dieven  bij u komen, of nachtelijke verwoesters - hoe zult u uitgeroeid 
worden! -stelen zij niet tot zij genoeg hebben? Als er druivenplukkers bij u komen, 
zullen zij niet een paar trossen overlaten?
6Hoe is  Ezau  doorzocht, wat hij verborgen heeft, opgespoord!
7Tot aan de grens hebben zij u gestuurd, al uw bondgenoten. Zij met wie u in  
vrede leefde, hebben u bedrogen, u overwonnen. Zij die uw brood eten, leggen 
een valstrik voor u. Er is geen inzicht in hem.

8Zal het niet op die dag zijn, spreekt de HEERE, dat Ik zal ombrengen de 
wijzen uit  Edom en het inzicht uit het bergland van  Ezau? 9Uw helden, Teman, 
zullen ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van  Ezau wordt uitgeroeid door 
een slachting. 10Vanwege het geweld tegen uw broeder  Jakob zal schaamte u 
bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden.
11Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn  leger  als 
gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn  poorten  binnentrokken en over  
Jeruzalem  het lot wierpen, was ook u als een van hen!
12U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder,
op de dag dat hij een vreemde voor u was.
U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeeërs
op de dag van hun ondergang.
U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen
op de dag van hun benauwdheid.
13U had de  poort  van Mijn volk niet binnen mogen trekken
op de dag van hun ondergang.
U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof
op de dag van zijn ondergang.
U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn  kostbaarheden
op de dag van zijn ondergang.
14U had niet op het kruispunt mogen staan
om degenen van hen die ontkomen waren, uit te roeien.
U had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren
op de dag van hun benauwdheid.

15Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals u gedaan 
hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren!
16Want zoals u op Mijn  heilige  berg  gedronken hebt, zullen alle heidenvolken 
voortdurend drinken; zij zullen drinken en slurpen; zij zullen worden alsof zij er 
niet geweest waren!
17Maar op de berg  Sion  zal ontkoming zijn: die zal een  heilige  plaats  zijn; zij die 
van het  huis  van  Jakob  zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. 18Dan zal 
het  huis  van  Jakob  een vuur zijn, het  huis  van Jozef een vlam, en het  huis  van  
Ezau  zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, 
zodat er geen ontkomene zal zijn voor het  huis  van  Ezau, want de HEERE heeft 
gesproken!
19Het Zuiderland zal het gebergte van  Ezau  in bezit nemen, en het Laagland het 
gebied van de Filistijnen; ja, zij zullen het gebied van Efraïm en het gebied van 



Samaria in bezit nemen; en Benjamin dat van  Gilead. 20En de ballingen van dit  
leger  van de Israëlieten zullen dat wat van de  Kanaänieten  was, tot aan Zarfath in 
bezit nemen; de ballingen van  Jeruzalem  die in Sefarad zijn, zullen de steden van 
het Zuiderland in bezit nemen.
21De verlosten zullen de berg  Sion  opgaan om het bergland van  Ezau  te richten, 
en het koningschap zal van de HEERE zijn.

Schriftlezing: Genesis 25:27-30
27Toen die jongens groot werden, werd  Ezau  een man ervaren in de jacht, een 
man van het veld.  Jakob  echter was een oprecht man, die in  tenten  woonde. 
28Izak had  Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at;  Rebekka  daarentegen had  
Jakob  lief. 29Eens had  Jakob  soep gekookt, toen  Ezau  uit het veld kwam en moe 
was. 30Toen zei  Ezau  tegen  Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode 
daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam  Edom.

Genesis 2:7
Dan formeert de Heere, God, de - rode - mens, van stof uit de - rode - grond 
en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de - rode - mens tot 
levende ziel. (aDaM [mens], aDaMa [grond], DaM [bloed], eDoM [rood]

Zingen: Lied 991:2,3,4,8
2. God moge ons behoeden,
 wij zien elkander aan,
 de broeder kent de broeder
 als een die voor moet gaan.

3. Zo staat het voorgeschreven,
 zo is het steeds voorzegd,
 wie achter is gebleven
 krijgt eerstgeboorterecht.

4. Het onderste komt boven,
 de torens vallen om,
 het woord is aan de doven,
 de waarheid aan de droom.

8. De eersten zijn de laatsten,
 wie nakomt gaat voorop!
 Kiest dan de goede plaatsen
 en geeft uw hart aan God.

Verkondiging 

Zingen: Gez. 43:1,2,5,6,3
1. Die dag zal komen, brandend als een oven,
 een bosbrand die niet meer te stuiten is;
 een vuurgloed aangestoken uit den hoge
 verteert de wortels van de duisternis.



2. Voor allen die hun harten hoog verhieven
 als sterren aan de hemel van de tijd,
 die leefden zonder hoop en zonder liefde,
 is dit het einde, want hun rijk is uit.

5. Dit is de dag, de grote dag des Heren
 als alle onrecht brandende vergaat,
 het daglicht zal in duisternis verkeren,
 maar uit de nacht verrijst de dageraad.

6. Allen die de gerechtigheid verachtten
 worden als as, vertreden door de voet,
 dit is de dag, waarvoor wij overnachten,
 de dag die Hij, de Heer, verrijzen doet.

3. Maar allen die de naam des Heren vrezen
 gaat dan de zon der wereld stralend op.
 Hij breidt zijn vleugels uit en komt genezen
 al wie verkommerd zijn in ‘s werelds loop.

Dankgebed

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

Zingen: Lied 755:1
1. Toch overwint eens de genade,
 en maakt een einde aan de nacht.
 Dan onderwerpt de Heer het kwade,
 dan is de strijd des doods volbracht.
 De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
 verheerlijkt voor zijn aangezicht.

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

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

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 6 okt. a.s.
 Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds: G.H. Labooy (Israël zondag)
 Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds: A.H. van Veluw (welkomstdienst)


