
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Opwekking 585 ‘Er is een dag’ 
Er is een dag, / waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, / als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, / dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend / opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
Spoedig zullen wij Hem zien / en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen / zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, / want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. / Amen, amen! 
 
Er klinkt geschal, / wanneer de graven open gaan 
en doden opstaan, / voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent / wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, / overwonnen voor altijd. 
Refrein: 
 
Dus kijk omhoog / en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, / dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, / weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, / deel je in zijn heerlijkheid. 
Refrein: 
  
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: 
10-10 19:00 uur  ds. H.J. van Maanen    
17-10   9:30 uur  ds. A.H. van Veluw 
 19.00 uur  ds. J.C. Borst 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 10 oktober 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Julian Aarten 
m.m.v. de band Go(u)d 
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever 

 
 

                
Thema: ‘Wat staat er nu eigenlijk in Openbaring 13?’ 

     
Zingen voor de dienst: Opwekking 760 ‘Wie vrees ik nog?’  
                                        Opwekking 698 ‘Nooit meer alleen’ 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 145:1,2 en 3 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal’ 
1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 
3 Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven , Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 



Zingen: Lied 868:1,2 en 5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’ 
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
Christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Gods goede geboden 
 
Zingen Kinderlied: Hemelhoog 430:1 en 2 ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 
1 Je hoeft niet bang te zijn / al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand / in die van onze Heer. 
 
2 Je hoeft niet bang te zijn / als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur / rondom je leven zijn. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 

  Schriftlezing Openbaring 13 (NBV) 
  1Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; 

het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 
2Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als 
de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het 
beest over. 3Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het 
was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele 
wereld achter het beest aan. 4Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag 
had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het 
beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ 5Het beest kon zijn bek gebruiken voor 
grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6Het opende 
zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. 
7Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het 
macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. 8Alle mensen 
die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf 
het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat 
geslacht is. 9Wie oren heeft, moet horen. 10Wie gevangenschap moet verduren, zal 
in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het 
zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. 

  11Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net 
als een lam, en het sprak als een draak. 12Voor de ogen van het eerste beest 
oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop 
leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te 
aanbidden. 13Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de 
mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. 14Het wist de mensen die op 
aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest 
kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn 
steekwond toch leefde. 15Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat 
het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het 
beeld niet aanbad, gedood zou worden. 16Verder liet het bij alle mensen, jong en 
oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd. 17Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest 
of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. 

  18Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest 
ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig. 

 
Zingen: Lied 802:1,3 en 6 ‘Door de wereld gaat een woord’ melodie ‘Hatikvah’ 
1 Door de wereld gaat een woord / en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, / naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Here God, wij zijn vervreemden, / door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, / naar het nieuw Jeruzalem. 
 
3 Menigeen ging zelf op pad, / daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, / laat ook hem het woord verstaan. 
Refrein: 
 
6 Door de wereld gaat een woord / en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, / naar het land, dat Ik u wijs." 
Refrein: 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 296: ‘Ik kom met haast roept Jezus’ stem’ 
1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. / Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem / de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. / Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven / de scharen, die Hem loven. 
 
2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast / wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last / een open deur ten leven. 
Werp van u af / wat ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen / bij wie mijn woord bewaren. 
 
3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, / nog is de worst'ling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, / houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: / Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. / Niets zal u van Mij scheiden. 
 


