
 
Zingen Opwekking 805 ‘ Maak ons hart onrustig God’  
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Light for the World 
           2e collecte voor: Jeugdwerk 
           3e collecte voor: Aflossing & onderhoud  

kerkelijke gebouwen 
 
Zingen Slotlied HH 728 

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

1. Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

 refrein 
 

2.Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
Refrein 2  Jezus komt in heerlijkheid, 

zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 
Zingen Wilhelmus 
  
De volgende Erediensten zijn op: 
26-04 om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy, jongerendienst 
03-05 om 09.30 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw 

 
 
 

 
 

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 26 april 2020 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Ada Vahl 
             Organist: Jaap de Kok 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 
  

Muziek voor de dienst 
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 62: 4 en 5 
4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 

Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 

 
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. 

 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Zingen HH 2 
Welzalig de man, die niet wandelt /in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, /noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet /zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst /bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom / geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 
 



Wetslezing:	Galaten 5:22-23 
2Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  
 
Zingen HH 286 
1. Vader, vol van vrees en schaamte, 

buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Zingen kinderlied (HH 503)  
refrein: 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
 
Schriftlezing Openbaring 6: 1-17 en 8: 1-5 
Toen 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, 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. 
12Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving 
kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd 
bloedrood. 13De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een 
stormwind van de boom worden gerukt. 14De hemel scheurde los en rolde 
zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn 
plaats. 15Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, 
aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in 
grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16Ze riepen de bergen en de 
rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de 
troon zit en voor de toorn van het lam! 17Want nu is de grote dag van hun 
toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ 
 
81Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, 
gedurende ongeveer een half uur. 2Ik zag de zeven engelen die voor Gods 
troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 3Toen kwam er een 
andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. 
Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor 
de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 4De rook van 
de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van 
de engel op naar God. 5Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem 
met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, 
groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. 
 
 
Zingen ‘In de Hemel is de Heer’  
  
 
Verkondiging 

2. Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 

 

En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 


