
 
Dankgebed 
 
 
Zang: Hemelhoog 715: 1,4,5 ‘De grote dag breekt weldra aan’ 
 
1 De grote dag breekt weldra aan,  5 In alles zij God eer gebracht, 
het einde van de tijd.                          Aan hem de lof gewijd. 
Wees nuchter hier in uw bestaan.      Hij schenkt in Christus u de kracht  
En houd in de gebeden aan.              Hem zij de heerlijkheid, de macht,      
In hoge waakzaamheid.                     Tot in al’ eeuwigheid. 
 
4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn 
een echo van Gods stem 
en laten diensten, groot en klein 
een weerschijn van Gods daden zijn, 
verricht in kracht van Hem. 
 
Heenzending en zegen 
 
Amen 
 
 
Orgelspel 
 
 
Inzameling van de gaven thuis via overmaken of bij de uitgang van de 
kerk. 
 
1ste collecte: Diaconie 
2de collecte: Pastoraat en eredienst 
3de collecte: Aflossing en onderhoud van de kerkelijke gebouwen 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente ‘ De Hoeksteen’  
De volgende Erediensten zijn op: 
08-11 om 10.00 uur ,Voorganger ds. H.J. Van Maanen.  
08-11 om 19.30 uur, Voorganger ds. A.H Van Veluw. 
 

  Aanvang: 19.00 uur 
                                                                         Voorganger: ds.A.H Van Veluw   

Ouderling van dienst:Mineke Kok    
Kosters: Jan en Bertha Aarten 

 
 

   Vijf Preken over 1ste brief van Petrus (4) 
 
Muziek  voor de dienst: Opwekking 665 ‘Ooit komt er een dag” 
 
Welkom en Mededelingen 
 
Zang: Psalm 27 1,7 ‘O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil 
                                  Van dag tot dag Verwachten mocht!’ 
 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere ! 
    Waar is het duister dat mij onheil baart ? 
    Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
    in zijn bescherming ben ik wel bewaard ! 
    Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
    en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
    ik ken geen angst voor nood en overval: 
    het is de Heer die mij behouden zal ! 
 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
    zijn heil van dag tot dag verwachten mocht ! 
    O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
    dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht ! 
    Wees dapper, hart, houd altijd goede moed ! 
    Hij is getrouw, de bron van alle goed ! 
    Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
    wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 

Bereid mij een plaats tussen uw 
schapen, 
zonder mij af van de bokken, 
en laat mij staan aan uw rechterzijde. 
Wanneer de vervloekten zijn 
verslagen 
en aan de verterende vlammen 
prijsgegeven, 
roep mij dan onder de gezegenden. 
 
 

Gij, die Maria van schuld hebt 
bevrijd, 
en die de rover hebt verhoord, 
hebt ook mij hoop gegeven. 
Mijn gebeden zijn niet waardig, 
maar gij, die goed zijt, wees mild 
en maak 
dat ik niet verteerd word door het 
eeuwig vuur. 



Zang: Psalm 96:1 (OB), 7 ‘De Rechter rijdt de wereld binnen’.  

Gebed om de Heilige Geest bij de  opening van het Woord. 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 4 (NBV) 
    
 [1] Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u 
zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden 
heeft, met de zonde heeft afgerekend.  [2] Zo iemand laat zich gedurende de 
rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door 
Gods wil.  [3] U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de 
ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en 
slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.  [4] Zij vinden het vreemd dat u 
niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom 
kwaad over u.  [5] Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden 
tegenover hem die zich gereedhoudt om recht te spreken over levenden en 
doden.  [6] Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al 
zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de 
geest kunnen leven. [7] Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning 
en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.  [8] Heb elkaar vóór alles innig 
lief, want liefde bedekt tal van zonden.  [9] Wees gastvrij voor elkaar, zonder 
te klagen.  [10] Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, 
gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van 
Gods veelsoortige gaven betaamt.  [11] Voert u het woord, laat dan Gods 
woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de 
kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus 
Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.[12] Geliefde 
broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er 
overkomt u niets uitzonderlijks. [13] Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, 

des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn 
wanneer zijn luister geopenbaard wordt.  [14] Als u gehoond wordt omdat u de 
naam van Christus draagt, prijs udan gelukkig, want dat betekent dat de Geest 
van God in al zijn luister op u rust.  [15] Laat niemand van u moeten lijden 
omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker.  [16] Maar 
als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer 
van God.[17] Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat 
oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan 
aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden?  [18] 
Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe 
moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet 
gehoorzamen?  [19] Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het 
goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen 
vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen. 
 
Verkondiging 
 
Zang: Mozart ‘Dies Irae, dies illa’ (‘Dag van toorn, die Dag’).  
                                                           ( Tekst gedeelte) 
Dag der toorn, o die dag 
zal de wereld in de as vergaan 
zoals voorzegd door David en de Sibylle. 
Welk een angst zal er zijn 
wanneer de rechter zal komen 
om alles streng te oordelen 
 
De bazuin, een zonderling geschal verspreidend 
over de graven van alle landstreken, 
zal allen voor de troon ontbieden. 
Dood en leven zullen verstommen, 
wanneer de schepping zal herrijzen 
om zijn Rechter rekenschap te geven. 
 
Gedenk, lieve Jezus, 
dat ik de reden van uw komst ben, 
laat mij die dag dan niet verloren gaan. 
Op zoek naar mij, zijt gij vermoeid gaan zitten, 
hebt mij vrijgekocht door uw lijden aan het kruis, 
laat zulk lijden niet vergeefs zijn. 

7.Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De Rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 
 
 

1. Zingt, zingt een nieuw 
gezang den HEERE; 
Zing, aarde, zing dien God ter ere; 
Looft 's HEEREN naam 
met hart en mond; 
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond; 
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


