
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op  5 februari 2023 

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds J.F. Schuitemaker uit Elburg 
Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

______________________________________________________ 
Thema: Zangdienst 

  

Zingen voor de dienst:  -OTH 360: 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus  
               -OTH 115: 1, 2, 3 en 4 Ik wil zingen van mijn Heiland 
 

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied: Lied 236 OTH 

1.Wees stil voor het aangezicht van God, / Want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag / En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent / En ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, / Want heilig is de Heer. 
 

2.Wees stil want de heerlijkheid van God / Omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, / Waar Hij verschijnt met vuur; 

Een eeuwigdurend licht / Straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God / Omgeeft ons in dit uur. 
 

3.Wees stil, want de kracht van onze God / Daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft / En ons genezing brengt; 

Niets is onmogelijk / Voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God / Daalt neer op dit moment. 
 
Stil gebed en Votum en Groet  
 

Zingen: Lied 132 JdH  

1.Heer, ik hoor van rijke zegen / die Gij uitstort keer op keer, 

laat ook van die milde regen, / dropp'len vallen op mij neer, 
ook op mij, ook op mij, / dropp'len vallen ook op mij. 

 
5.Liefde Gods zo rein en krachtig, / bloed van Jezus, rijk en vrij. 

Gods genade, sterk en machtig, / o verheerlijk U in mij. 

Ook in mij, ook in mij, / o verheerlijk U in mij. 
 

6.Ga mij niet voorbij o, Herder, / maak mij heel van zonden vrij. 
Vloeit de stroon van zegen verder, / zegen and'ren. maar ook mij. 

Ja, ook mij, ja, ook mij, / Zegen and'ren maar ook mij 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 



Schriftlezing: Openbaring 4 en 5 
1Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me 
eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan 
laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2Op hetzelfde moment raakte ik in 
vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3Degene die daar 
zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die 
eruitzag als smaragd. 4Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop 
vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op 
hun hoofd. 5Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot 
geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van 
God Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. 6Midden voor de 
troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog 
waren.8Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen aan de buiten- en de 

binnenkant. Dag en nacht, zonder ophouden, roepen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de 
Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 
 
5: 
1Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die 
aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. 2Ik zag een 
machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en 
de boekrol te openen?’ 3Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de 
aarde die de boekrol kon openen en inzien. 4Ik brak in tranen uit omdat blijkbaar 
niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. 5Toen zei een van 
de oudsten tegen mij: ‘Huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, 
heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels 
openen.’ 6Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en 
de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en 
zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn 
uitgestuurd. 7Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit 
zijn rechterhand. 8Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig 
oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol 
wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 9En ze zetten een nieuw lied in:‘U 
verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent 
geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, 

van elke stam en taal. 
 
Zingen:  Lied 5 JdH 

1.Al de weg leidt mij mijn Heiland / wat verlangt mijn ziel dan meer 

Waarom zou ik aan Hem twijfelen / die mij voorgaat keer op keer 
Zoete troost en zaal'ge vrede  / heb ik steeds op Zijn bevel 

'k Weet wat hier mij overkome / Hij maakt alle dingen wel 
'k Weet wat hier mij overkome / Hij maakt alle dingen wel 

 
2.Al de weg leidt mij mijn Heiland / Troost geeft Hij tot in de dood 
Als ik zwak ben in beproeving / Sterkt Hij mij met 't Hemels brood 

Als mijn schreden soms gaan wank’len  / en mijn ziel van dorst versmacht   
Geeft Hij mij het levend water / En vernieuwt mijn levenskracht 

Geeft Hij mij het levend water / En vernieuwt mijn levenskracht 
 



3.Al de weg leidt mij mijn Heiland, / Door al ’t aardse stormgebruis. 
En volkomen vreugde wacht mij / In het zalig Vaderhuis. 

Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven, / Aan Zijn voeten nederleg, 
Zal mijn lied voor eeuwig wezen: / “Jezus leidde m’ al de weg” 

Zal mijn lied voor eeuwig wezen: / “Jezus leidde m’ al de weg”  
 
Preek 
 

Zingen: Lied 17 JdH 

1.Als ik maar weet, dat hier mijn weg, / Door U, Heer, wordt bereid; 

En dat die weg, hoe moeilijk ook, / Mij nader tot U leidt. 

Nader tot U, nader tot U / Nader mijn Heiland tot U. 
Als ik maar weet, dat alles hier / Mij nader brengt tot U. 

 
2.Als ik maar weet, Uw liefd’, O Heer, / Vertroost mij dag aan dag; 

Dan juich ik voort, wat ook mijn lot / Op aarde wezen mag. 
Nader tot U, nader tot U / Nader mijn Heiland tot U. 

Als ik maar weet, dat alles hier / Mij nader brengt tot U. 
   

3.Allen: Als ik maar weet, ook als op aard’ / Mij droefheid wacht of kruis, 

Dat ieder kruis mij nader brengt / Bij ’t eeuwig Vaderhuis. 
Nader tot U, nader tot U / Nader mijn Heiland tot U. 

Als ik maar weet, dat alles hier / Mij nader brengt tot U. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen JdH 15 

1.Als de Heiland zal verschijnen / In glorie op aard, 

Met Zijn kind’ren, al de Zijnen / Om zich heen geschaard, 

 

Refrein: O, dan zullen zij juichen, 
Rondom Christus’ troon; 
’s Heren lof dan vermelden, 
Zoo heerlijk en schoon. 

 
2.Als de Heiland zal vergaad’ren / Van heinde en veer, 

Die Hem volgen op zijn wenken. / Steeds zoekend zijn eer. 
 Refrein: 

 

3.Als het Lam Gods op de wolken / Van zuid en van noord 
Zal verzaam’len uit de volken, / Wie Hem toebehoort. 

 Refrein: 
 

4.O, mijn ziele, blijf dan waken / En wachten op Hem, 

Want dat tijdstip zal snel naken, / Ja, let op Zijn stem. 
 Refrein: 

 



Dankgebed en Voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen het slotlied staande: Lied 245 NLB 

1.'k Wil U, o God, mijn dank betalen, / U prijzen in mijn avond lied. 
Het zonlicht moge nederdalen, / maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 

Gij woudt mij met uw gunst omringen, / meer dan een vader zorgdet Gij, 

Gij, milde bron van zegeningen: / zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 

2.U trouwe zorg wou mij bewaren, / uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, / nabij in elke moeilijkheid. 

Deez' avond roept mij na mijn zorgen / tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen / zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 
3.Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,/ al wisselen ook dag en nacht. 

Ik ken de rots waarop ik bouwe: / hij feilt niet, die uw heil verwacht. 

Eens aan de avond van mijn leven / breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, / U hoger, reiner loflied toe. 

 
 
Zegen met  3x amen, gezongen 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 

12-2-2023 om 10.00 uur , Voorganger ds. F. Slothouber 

12-2-2023 om 16.30 uur, Voorganger Bart van ’t Ende (Middagdienst) 

12-2-2023 om 19.00 uur, proponent Marcelle van Schoonhoven uit 

Barneveld  

 
 


