
 
Dankgebed 
 
Inzameling der gaven 
1ste collecte Nederlandse Bijbelgenootschap 
2de collecte Jeugdwerk 
3de collecte Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
Zingen Hemelhoog 395: 1 t/m 5 ‘Ik wil jou van harte dienen’ 

 
 
 
 
 
 
 

Heenzending en Zegen  
 
Amen 
 
 
Orgelspel 

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

De volgende Erediensten zijn op: 

25-10 om 19.00uur, Voorganger ds. Brouwer 

01-11 om 10.00uur, Voorganger ds. Labooy 

  Aanvang: 09.30 

   Voorganger: ds.Veluw   

Ouderling van dienst:Alinde Hofstede 

                                                                                      Organist: Gerwin van der Plaats  

                                      Zangers: Marijke de Groot Gerrit van Dijk en 

                                                                                        Harry Snoeijer 

         Kosters:Herwin van Asselt en René Weever 

——————————————————————————————— 
    Vijf preken over de 1ste brief van Petrus (3) 
 
Zingen voor de dienst: Lied 838: 1,2,4. ‘O grote God die liefde zijt’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 34: 1,7 (Petrus haalt Psalm 34 nog al eens aan). 

 
Stil Gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Gedenken: Overleden mevr. Benny Sollie-Klooster 
 
Zingen: Gezang 449: 3 ‘Heer, waar dan heen?’ 
3. Heer, waar dan heen? 
Tot u alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
Heeft tot uw troon 
De weg ons weer ontsloten.  

4 Komt nader, ziet en proeft, 

opdat men smake naar waardij 

des Heeren goedheid. Zalig hij 

die veilig bij Hem toeft. 

Die thuis hoort in Gods kring, 

dient met ontzag zijn hoog bewind. 

Zelfs waar de leeuw geen voedsel 

vindt wacht u verzadiging. 

 

 
 

 

2. Gij die alles hebt gedragen 

Al de haat en al de hoon, 

Die beschimpt wordt en geslagen, 

Gij rechtvaardig, Gij Gods zoon, 

Als de minste mens gebonden, 

Aangeklaagd om onze zonde. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

Zij U daarvoor dank en eer. 

5. Koning tot een spot getekend 

Met een riet en doornenkroon, 

Bij de moordenaars gerekend 

Overstelpt met smaad en hoon, 

Opdat naar uw welbehagen  

Wij de kroon der ere dragen. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

Zij U daarvoor dank en eer. 

 
 

1Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

3Ik zal Christus' licht ontsteken 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken 

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen 

tot de reis ten einde is. 

5 Dan zal het volmaakte komen 

als wij zingend voor Hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 

 

7 Wie God roept hoort Hij aan 

en Hij verlost wie is benard. 

Hij zal gebrokenen van hart 

in gunst terzijde staan. 

Wie 's Heeren recht betracht 

vindt in de wereld droefenis, 

maar God, die zijn verlosser is, 

blijft op zijn heil bedacht. 

 

 



Voorbeden en  Gebed om de Heilige geest bij de opening van het woord 
 
Kindermoment 
 
Kinderkoor zing: ‘Jezus is de Hoeksteen’ (1 Petrus 2, vorige week zondag) 
 
Schriftlezing 1 Petrus 3 (NBV) 
 

1 Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen 

mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen 

worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen,  
2omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. 3Uw schoonheid moet 

niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden 

sieraden of elegante kleding, 4maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een 

zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar 

acht. 5Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op 

God vestigden en het gezag van hun man erkenden, 6zoals Sara; zij 

gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent haar dochters wanneer 

u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen. 
7U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. 

Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het 

nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. 
8Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar 

lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet 

terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u 

geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen 

laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11hij moet het kwaad uit de weg 

gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12Want de Heer 

verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar 

hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 

Het lijden in de eindtijd 

13Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14 

Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch 

gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door 

niets in verwarring brengen; 15erken Christus als Heer en eer hem met heel uw 

hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan 

steeds bereid om u te verantwoorden. 16 

Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan 

zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel 

uitlaten, zich schamen over hun laster. 17Het is beter te lijden, indien God dat 

wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet. 
18  Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor 

de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te 

brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven 

gewekt. 19Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te 

verkondigen 20aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen 

God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts 

enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21en dat water is een 

voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De 

doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een 

zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus 

Christus, 22die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, 

terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. 
 
Zingen Psalm 34: 5,6  

 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Lied 575: 1, 2, 5 ‘Gij die alles hebt gedragen al de haat de 

   al de hoon’. 
 

1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
Om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
Zij u daarvoor dank en eer. 

5 Komt kindren, hoort mij aan. 

Wie vindt een leven lang en goed ? 

Hij die Gods wil met vreugde doet 

en in zijn dienst wil staan. 

Weerhoud uw tong van kwaad 

zodat gij niemand schade doet. 

Wijk van het kwade en doe goed, 

sticht vrede metterdaad. 

 

6 Wie houdt het rechte spoor, 

Gods oog is hem een vriendlijk licht, 

en wie zich smekend tot Hem richt, 

vindt bij Hem open oor. 

Maar Gods geducht gelaat 

treft alle bozen met zijn vloek. 

Hij delgt hun namen uit zijn boek, 

hun heugenis vergaat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Het lijden in de eindtijd

