
Zingen als slotlied: ‘Maranatha’ (Sela)  

1. Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 

zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 

Komt de tijd dat alles anders wordt, 

er geen tranen en geen rouw meer zijn? 

 

2. Iedereen zal zien hoe Jezus komt 

op de wolken met bazuingeschal. 

Vol van luister, stralend als de zon; 

Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 

 

Refr. Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 

Dan kniel ik neer, 

voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom 

 

3. Heer, wij zien met groot verlangen uit 

naar het eeuwig koninkrijk van God. 

Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; 

met haar bruidegom verenigd wordt.   (refr.) 

 

4. Hef je handen op en kijk omhoog. 

Prijs de Heer, aanbidt hem met ontzag, 

met een brandend hart vervuld van hoop. 

Jezus komt. Er is een nieuwe dag!    (refr.)  

 

Niets is beter dan bij U te zijn. 

Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 

Dan kniel ik neer, 

voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 

Zegen 

 

Amen 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op:  

 

10-03 09:30 uur     Voorganger ds. G.H. Labooy   Biddag 

10-03 19:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 
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Thema:  ‘Hij zal komen op de wolken van de hemel’ 
 

Zingen voor de dienst:  

Lied 575  ‘Jezus leven van ons leven’  

Lied 247  ‘Blijf mij nabij’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 130c ‘Uit de diepten roep ik U’ 

1. Uit de diepten roep ik U,    2. Als U niets dan zonden zag, 

Heer mijn God.     Heer, mijn God, 

Ik heb U nodig Here, luister,   wie bleef in leven? Maar U wilt nu 

nu ik schor gebeden fluister.   juist vergeven dus verdient U 

Luister toch, Heer luister toch.   diep ontzag, ons diep ontzag. 

 

3. Ik blijf wachten tot U komt,   4. Israël, hoop op de Heer  

Heer, mijn God.     Hoop op God, 

Ik blijf nog sterker op U wachten,   want Hij heeft zich aan u verbonden. 

dan een mens in lange nachten   Hij verlost u van uw zonden. 

wacht op licht, het morgenlicht.   Hij maakt vrij, Hij maakt u vrij. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Lied 556: 1, 3 en 5  ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen. 

Alle geboden worden thans voldragen. 

Alle beproeving van de wildernis. 

 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid, 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan Gij zult ons niet ontbreken. 

Gij, hogepriester in der eeuwigheid. 

 

 

 



5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem, 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen. 

Vrede aan allen die uw naam verhogen. 

Heden 'hosanna', morgen 'kruisigt Hem'. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Daniël 7: 1-14 
1-2In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, 

beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn 

verslag begon aldus: 

‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de 

grote zee in beroering brachten. 3Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een 

andere gestalte. 4Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. 

Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten 

overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. 5Toen 

verscheen er een tweede dier; het leek op een beer en het had zich half opgericht. 

Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord 

met de woorden: “Sta op, eet veel vlees.” 6Daarna zag ik een ander dier; het leek op 

een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug, en het had ook vier koppen. 

Dit dier werd macht toebedeeld. 7Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een 

vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren 

tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. 

Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren, en het had tien 

horens. 8Toen ik naar de horens keek zag ik hoe een kleine, nieuwe horen tussen de 

andere opkwam; drie van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te 

maken. En in die horen bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol 

grootspraak. 9Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze 

plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon 

bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10Een rivier van vuur welde 

op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend 

maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden 

geopend. 11Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen, 

ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. 12De 

andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van 

leven gegund. 13In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de 

hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd 

voor hem geleid. 14Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle 

volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een 

eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te 

gronde gaan. 

 

 

 

Zingen in ons hart: Lied 747: 1 en 7  ‘Eens komt de grote zomer’  

1. Eens komt de grote zomer  7. Dan zijn wij aangezeten 

waarin zich 't hart verblijdt.    in Gods verheven zaal, 

God zal op aarde komen    en zullen met Hem eten 

met groene eeuwigheid.    het eeuwig avondmaal. 

De hemel en de aarde    Dan schenkt de boom des levens 

wordt stralende en puur.    ons vrucht in overvloed, 

God zal zich openbaren    en van de stroom des levens 

in heel zijn kreatuur.     drinken wij daar met God. 

 

Schriftlezing: Mattheus 10: 21-23 
21De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen 

hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en 

hen laten terechtstellen. 22Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn 

naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 23Wanneer ze jullie 

vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in 

elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn. 

 

Mattheus 26: 63-64 
63Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, 

zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ 64Jezus antwoordde: ‘U zegt het. 

Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de 

rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’  

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 749: 1 en 3  ‘Op, waakt op’  

1. Op, waakt op, zo klinkt het luide,   3. Laat ons u ter ere zingen, 

wat wil dit roepen toch beduiden.    met allen die uw troon omringen, 

Gij torenwachters van de tijd,    een koor van mens’ en eng’lenstem. 

middernacht is aangebroken.    Paar’len zijn der poorten bogen, 

Zijn uwe lampen wel ontstoken,    die neder dalen uit den hogen, 

gij maagden die de Heer verbeidt.    het hemelse Jeruzalem. 

Gij slapenden ontwaakt,     Geen oog heeft ooit begroet, 

de bruidegom genaakt,    geen hart heeft ooit vermoed, 

halleluja.       zulk een vreugde. 

Nu opgestaan,       Zo juichen wij 

het feest breekt aan,      en roemen blij 

gij moet hem ijlings tegen gaan.   de glorie van de heerschappij. 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 


