
 
Verkondiging 
 
 
Zingen: Lied 473:1 en 3 ‘Er is een roos ontloken’ 
1 Er is een roos ontloken / uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken / door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht / is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht.  
 
3 Die bloem van Gods behagen / heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen / als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, / God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 406:1 en 4 ‘Eens zal op de grote morgen’ 
Wie zal op die grote morgen / buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen / vluchten voor die heerlijkheid? 
 
1 Eens zal op de grote morgen / klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen / als de rechter van 't heelal. 
Wie zal op die grote morgen / buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen / vluchten voor die heerlijkheid? 
 
4 Eens zal op de grote morgen / blank en bruin worden vereend; 
kleur of ras is niet belangrijk, / maar Gods gunst aan ons verleend. 
Wie zal op die grote morgen / buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen / vluchten voor die heerlijkheid? 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3 ‘Amen, amen, amen’ 
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 19:00 uur  ds. R. van Putten        Jongerendienst 
02-05   9:30 uur  ds. H.J. van Maanen   Bediening Heilige doop 
 19:00 uur  Henri Kragt                   

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 25 april 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Alie Weever 
Pianist: Jeroen van Nieuw-Amerongen  m.m.v. zangers 
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever 
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Zingen voor de dienst:  Opwekking 672:1 en 2 ‘Heerser over alle dingen’ 
1 Heerser over alle dingen / God van de oneindigheid 
van uw liefde wil ik zingen / buigen voor uw majesteit 
Eeuwen komen, eeuwen gaan / altijd blijft uw trouw bestaan 
Uw naam weerklinkt door het heelal / Die was en is en komen zal 
 
2 U alleen kunt grootheid tonen / in een enkel ogenblik 
De natuur spreekt zonder woorden / vol verwond’ring luister ik 
U schiep leven door uw Woord / bracht het licht en duister voort 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt / weerspiegelt het uw heerlijkheid  
U schiep leven door uw Woord / bracht het licht en duister voort 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt / weerspiegelt het uw heerlijkheid  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 72:1 en 7 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top 
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op. 
 



7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull’ de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 99:1 en 3  
Op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord, 
het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
o wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
O kom, ja kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israel! 
 
Ja kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw! 
O kom, ja kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
Gods gebod 
  
Zingen: Psalm 87:1,3 en 4 ‘Op Sions berg’ 
1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uw poort zal ieder binnentreden. 
 
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en symbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: “In u zijn al onze fonteinen”. 
 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
 

Schriftlezing:  
Jesaja 10:33-11:10 (NBV) 

   33God, de HEER van de hemelse machten, houwt met geweld hun takken af; de 
hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val.34Met een 
bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld. 

  
  1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot 

bloei.2De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de 
HEER.3Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig 
oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de 
gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.5Hij draagt 
gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn 
heupen.6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een 
bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze 
hoeden.7Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en 
een rund eten beide stro.8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind 
graait met zijn hand naar het nest van een slang.9Niemand doet kwaad, niemand 
sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt.10 Op die dag zal de telg van Isaï als 
een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn 
woonplaats zal schitterend zijn. 

 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Alles Wordt Nieuw IV: 12 ‘Eens zal er vrede zijn’ 
Eens zal er vrede zijn, 
eens droogt God elke traan 
en nergens wordt meer kwaad gedaan, 
op alles staat Zijn heilige naam. 
Geen oorlog wordt geleerd 
wanneer de Heer regeert. 
 
Eens zal er vrede zijn, 
eens komt Gods Kanaän 
de wolf ligt rustig naast het lam 
de leeuw en beer zijn lief en tam. 
De angsten zijn voorbij 
de kinderen spelen vrij. 
 
Eens zal er vrede zijn, 
eens wordt Gods naam gehoord 
Hij spreekt voorgoed het laatste woord 
en opent zelf de gouden poort. 
Dan staan wij in het licht 
dat straalt van Gods gezicht. 
 


