
Verkondiging 
 

 

Zingen: OTH 428 
 

Dankgebed 

 

 

Inzameling van de gaven 

 

1e collecte voor: Diaconie 

2e collecte voor: Pastoraat en eredienst 

3e collecte voor: Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Zingen: Lied 705:1,3 (‘Ere zij aan God, Vader, Zoon en heilige Geest’) 

 

 

 

 

 

 

 

Heenzending en Zegen 

Amen 

Orgelspel 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ 

  

                      Aanvang: 09.30 uur 

   Voorganger: ds.Veluw   

Ouderling van dienst:Geke Meuleman   

    Organist:Gerwin van der Plaats  

                                                         Zang: Wilma Witteveen, Gerrit van Dijk, Jan van de 
Berg                  

                        Kosters: Ron en Tineke Kalter 

                                  Vijf preken over 1
ste

 brief van Petrus (1) 
 

Zingen voor de dienst 

- Opwekking. 715 (‘Wat houd ik van uw huis’) 

 

Welkom en mededelingen 

 
We zingen: Ps. 100: vers 1 en 2 (‘Juich Gode toe, bazuin en zing’) 

 

 

 

 

 

 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 
 
We zingen: Ps. 100 vers 3 en 4 (‘Gebenedijd zijn grote naam’) 

 

 

 

 

Juich  Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde  alom, zijn rijksdomein, 

zult voor den Heer dienstvaardig 

zijn. 

 

Roep uit met blijdschap: God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt. 

 

 

Treed statig binnen door de poort, 

Hier staat zijn troon, hier woont zij 

woord. 

Hef hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

Want God is overstelpend goed, 

Die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

In de herfst verdort het gras 

De bloemen vallen af 

En de vogels die er waren 

Vliegen naar een ander land 

Maar het woord van onze God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

houdt eeuwig stand 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

houdt eeuwig stand 
 

 

 

 

De hemel en de aarde 

Het licht van zon en maan 

Alles wat er is geschapen 

Zal op een dag vergaan 

Maar het woord van onze 

God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

houdt eeuwig stand 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

houdt eeuwig stand 
 

't Is de rots waarop wij 

bouwen 

Wij bouwen niet op zand 

Wie het woord van God 

vertrouwen 

Zijn veilig in Zijn hand 

Want... 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

houdt eeuwig stand 

Het woord van onze God 

houdt eeuwig stand 
 

 
 
 
 

Ere zij aan God, de Vader, 

Ere zij aan God, de Zoon, 

Eer de heilige Geest, de Trooster, 

De Drie-e-nige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

De Drie-e-nige in zijn troon! 

 

Ere zij de Heer der engelen, 

Ere zij de Heer  der kerk, 

Ere aan de Heer der volken; 

Aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

Loof de koning, heel de kerk! 

 
 



Gedenken: overleden dhr. Marten Visscher 

We zingen: Lied 416:3 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’) 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

In zijn liefde je bewaren, 

In de dood je leven sparen. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

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

 

Kindermoment 

 

Schriftlezing: 1 Petrus 1 (NBV) 

1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als 

vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië 

verblijven, 2door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, 

gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te 

worden. Genade zij u en vrede, in overvloed. 

3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 

barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding 

van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5Er wacht u, 

die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een 

onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding 

tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 

6Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd 

allerlei beproevingen verduren. 7Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – 

zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt 

getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal 

openbaren. 8U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem 

nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse 

vreugde, 9omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10Wat die 

redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden 

over de genade die u ten deel zou vallen. 11Zij probeerden vast te stellen 

op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen 

werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in 

Gods luister zou delen. 

 

 
 
 
 
 

12Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet 

voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd 

door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest 

die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen 

graag zouden doordringen. 

13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al 

uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich 

openbaart. 14Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de 

begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15maar 

leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen 

heeft heilig is. 16Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben 

heilig.’ 17En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, 

zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als 

vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18U weet immers dat u niet met 

zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze 

leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19maar met kostbaar bloed, van een 

lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20Al voor de grondvesting van de 

wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, 

verschenen omwille van u. 21Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood 

heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens 

hoop is op God. 

22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u 

oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook 

onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23als mensen die opnieuw zijn 

geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods 

levende en altijd blijvende woord. 24‘De mens is als gras en zijn schoonheid 

als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25maar het 

woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u 

verkondigd is. 

 

 
 
 

Zingen: Lied 405:1,3,4 (‘Heilig, heilig, heilig!’) 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig,             

Vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldigheid God die èèn in wezen zijt.  

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,    

Geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij allen zijt heilig, enig in uw luister, 

Èèn en al vuur en liefde en majesteit. 

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die èèn in wezen zijt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in 

duister, 

Hemel, zee en aarde verhoogt uw 

heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en 

machtig, 

Drievuldig God, die èèn in wezen zijt. 

 

 

 

 

 


