
 

Liturgie 

voor de gezamenlijke dienst op zondag 24 november 2019, 19.00 

uur in de Hervormde Kerk. 

 

Voorganger:    Ds. H. de Haan 

Ouderling van dienst:  Willem Meijer 

Organist:    Gijsbert Meuleman 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen NLB 62:1 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

Stil gebed, onze hulp en groet 

 

Zingen NLB 62:5 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen. 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 

 



Schriftlezing 2 Petrus 3:1-7        NBV 

1Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. 

Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, 2en wel door u te 

herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben 

gesproken en aan het gebod van onze Heer en redder dat 

uw apostelen u hebben doorgegeven. 3Vergeet vooral niet dat er aan 

het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte 

volgen en smalend 4vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd 

te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog 

steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ 5Ze 

gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens 

een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was 

uit water en door middel van water, 6en dat de toenmalige wereld 

vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. 7Maar de 

tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard 

om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen 

gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. 

 

Zingen NL 748:1 

1. Het duurt niet lang meer tot de tijd 

van Christus aan zal breken, 

en Hij in grote heerlijkheid 

het oordeel uit zal spreken. 

Het lachen is dat uur gedaan, 

als alles zal in vuur vergaan, 

naar Petrus heeft geschreven. 

 

Schriftlezing: Openbaring 7:9-17       NBV 

9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit 

alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met 

palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het 

lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon 

zit en van het lam!’ 11Alle engelenstonden om de troon en de oudsten 

en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en 

aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, 

dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in 

eeuwigheid. Amen.’ 



13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en 

waar komen ze vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ 

Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen 

gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van 

het lam. 15Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in 

zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen 

wonen. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon 

zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17Want het lam 

midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van 

het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 

 

Zingen NLB 747:8 

8. Dan zal het loflied schallen 

rondom de gouden troon, 

dan heffen wij daar allen 

met grote vreugde aan: 

Lof zij en eer en sterkte 

de Vader en de Zoon, 

de Geest om al zijn werken 

zij lof van nu voortaan. 

 

Verkondiging 
 

Zingen NLB 758:1,2 en 3 

1. Bij ’t steken der bazuinen 

gaat in een punt des tijds 

over der wereld puinen 

Gods licht op, klaar en weids. 

En die in Christus zijn 

ontmoeten blij elkander, 

ontkomen aan de schijn, 

geheel en al veranderd. 

 

 

 

 

 



2. Als de bazuinen blazen 

Gods allerlaatst appèl, 

dan vaart een groot verbazen 

door hemel, aarde en hel, 

dan rijzen in het licht 

de doden, die nu slapen 

en voor Gods aangezicht 

worden ook wij herschapen. 

 

3. Dit broze mensenleven, 

verloren in de tijd, 

zal God een lichaam geven 

van onvergankelijkheid. 

Dan is geheel geschied 

het woord van den beginne: 

het doodsrijk zinkt in ’t niet; 

Gods rijk zal overwinnen. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen NLB 117:1 

1. Loof, alle volken, loof de Heer, 

roem, alle naties, roem zijn eer. 

Want over ons is groot en wijd  

zijn gunst en goedertierenheid, 

voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 

Hef met ons halleluja aan! 

 

Collecte 

 

Dankgebed  

 

 

 

 

 

 



Zingen GZ 292:1,2 

1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 

maar we omvleug'len ons het hoofd 

voor 't verblindend licht der toekomst, 

die 't verrukte hart gelooft! 

Blijve 't middel ons verholen, 

God maakt ons zijn doel gewis 

door de onfeil'bre profetieën 

van zijn vast getuigenis. 

 

2. Aan de eindpaal van de tijden 

ziet ons oog de geest van 't kwaad, 

moe geworsteld en ontwapend, 

tot geen afval meer in staat. 

Als de Here God in allen, 

en in allen alles is, 

zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 

licht uit licht en duisternis. 

 

ZEGEN + zingen ‘amen’ 

 

 

 


