
Zingen: Lied 1016:1,2 en 4 ‘Komt laat ons opgaan naar de berg’ 
1 Komt laat ons opgaan naar de berg                 2 Wij gaan waar onze voeten gaan, 
waar God de vrede leert:                                     God zet ons op het spoor 
een ploegschaar maak je van je zwaard,             naar vrede en gerechtigheid, 
een snoeimes van je speer.                                 zijn voetstap gaat ons voor. 
refrein:                                                                  refrein 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem 
Sjaloom, Jeruzalem. 
 
4 Wij gaan waar onze voeten gaan 
de weg van onze Heer, 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
refrein 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Opwekking 665 : ‘Ooit komt er een dag’ 
Ooit komt er een dag                                         Ik verlang zo naar die dag                                   
Dat de Hemel openbreekt                                  Dat ik neerkniel aan Uw voeten 
En de doden zullen opstaan                              En ik U mag herkennen aan Uw stem 
Ooit komt er een dag                                         Dat we samen hand in hand 
Dat U terugkomt op een wolk                            Het Hemels paradijs betreden 
En dat U kijkt met ogen stralend als de zon      Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent                                                                            
refrein:                                                              refrein 
 
Ooit zal het zo zijn / Dat we leven in een stad 
Waar geen pijn en geen verdriet is / Ooit zal het zo zijn 
Als we komen in die stad / Dat de Vader onze tranen wist 
Tot aan die dag / Wil ik weten wie U bent 
Wil ik leven dicht bij U / En mij geven in aanbidding 
Tot aan die dag / Wil ik horen wat U zegt 
En Uw woorden tot mij nemen / Als een kostbaar geschenk 
Tot aan die dag 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3  
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
25-04   9:30 uur  ds. A.H. van Veluw 
           19:00 uur  ds. R. van Putten  jongerendienst 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 18 april 2021 om 9:30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Nanda de Groot 
Organist: Frank Tanghe m.m.v. zangers 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 
                   Thema: ‘Zwaarden of ploegijzers?’ 

 
 

Zingen voor de dienst: Opwekking 818: ‘Op die dag’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 76:1,2 en 3 ‘God wordt geëerd in Israël’ 
1 God wordt geëerd in Israël,                         2 Wapengeweld biedt Gij het hoofd, 
zijn roem, zijn naam is hier in tel.                    Gij die de oorlogsbliksem dooft. 
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid                 Gij die het zwaard breekt en het schild 
in deze stad, waar haat en strijd                      en die de oorlog niet meer wilt, 
om zijnentwil zijn afgezworen.                         maar die gehuld in zonnestralen 
Hij doet zijn roep uit Sion horen.                      de hoge bergen af komt dalen. 
 
3 Wie tot geweld was toegerust, 
van uw vermogen onbewust, 
Gij hebt hen in hun droom gestoord, 
geslagen met uw dreigend woord. 
Trotsen van hart doet Gij versagen, 
Gij stort z’in zee met paard en wagen. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 447:1,2 en 3  
1 Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen erheen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 
 



3 En een smidse van ’t huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een zwaard hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 
 

Gods gebod: Romeinen 12:9-18 
   9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede 

toegedaan.10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de 
ander hoger dan uzelf.11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren 
door de Geest en dien de Heer.12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.13Bekommer u 
om de noden van de heiligen en wees gastvrij.14Zegen uw vervolgers; zegen hen, 
vervloek hen niet.15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet 
heeft.16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.17Vergeld geen kwaad met kwaad, 
maar probeer voor alle mensen het goede te doen.18Stel, voor zover het in uw macht 
ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 
 
Zingen: Lied 1010:1,3 en 4 
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,                3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd.                         Gij die de vrede zijt, 
Al wordt het recht beleden,                         die voor ons hebt geleden, 
de sterkste wint het pleit.                            gestreden onze strijd, 
Het onrecht heerst op aarde,                      opdat wij zouden leven 
de leugen triomfeert,                                   bevrijd van angst en pijn, 
ontluistert elke waarde,                               de mensen blijdschap geven 
o red ons, sterke Heer.                               en vredestichters zijn. 
 
4 Geef vrede, Heer, geef vrede 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Jesaja 2:1-5 (NBV) 

  1Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda 
en Jeruzalem. 2Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER 
rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken 
zullen daar samenstromen, 3machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken 
naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, 
ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. ’Vanaf de Sion klinkt zijn 
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 4Hij zal rechtspreken tussen de 
volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden 

tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken 
tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 5Nakomelingen van 
Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER. 
 
Schriftlezing: Joël 4:9-17 (NBV) 

  9Roep de volken op: Bereid je voor op de strijd, laat je helden aantreden, laat al je 
strijders nu ten strijde trekken!10Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je 
snoeimessen tot speren, en laat de zwakke zich een held betonen.11Haast je, volken 
rondom, verzamel je.– O HEER, zend dan uw legermacht daarheen! –12Laat de 
volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; daar zal ik mijn 
oordeel over hen vellen.13Sla de sikkel erin, het is tijd om te oogsten. Kom de 
wijnpers treden, de persbak is vol, de kuipen lopen over, zó talrijk zijn hun 
misdaden.14Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel! Nabij is de dag van 
de HEER. Daar zal hij oordelen!15Zon en maan worden verduisterd, sterren doven 
hun glans.16De HEER brult vanaf de Sion, hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel 
en aarde beven. Maar voor zijn volk is de HEER een toevlucht, Israël biedt hij 
bescherming.17Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God, woon op de Sion, 
mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn; vreemden zullen er niet meer 
binnengaan. 

 
Schriftlezing: Zacharia 9:9-10 (NBV) 

  9Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een 
hengstveulen, het jong van een ezelin.10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en 
de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen 
de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden 
der aarde. 
 
Zingen: Psalm 46:1 en 3 
1 God is een toevlucht t’allen tijde, 
die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al dreigen 
de zeeën overhand te krijgen, 
laat schuimend al hun golven slaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
 
3 Komt en aanschouwt des Heren daden, 
aanbidt zijn toorn en zijn genade: 
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: “Laat af, Ik ben de Here, 
de Heilige die elk moet eren.” 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
 
Kindermoment 
 
Verkondiging  


