
Orde van dienst   

 

Zondag  12 juni 2022  

 

Voorganger: ds. Lavooij   

 

Organist: Gert-Jan van den Bos 

  

Aanvang: 10:00 u  

  

  

Welkom en mededelingen 

 
Aanvangslied: Psalm 110 vers 1 en 2 

 

1 De Here God heeft tot mijn heer gesproken; 

"Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht. 

Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken 

als voetbank aan uw voeten nederligt". 

2 Hij reikt u zelf de scepter van de zege. 

Van Sion uit bedwingt uw heerschappij 

des vijands trots. Uw volk trekt allerwege 

vrijwillig op, staat in de slag u bij. 
 

 

  

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 24 vers 1 en 2 

 

1 De aarde en haar volheid zijn 

des Heren koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, 

rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

2 Wie is de mens die op zal gaan 

en voor Gods heilig aanschijn staan? 

Wie mag de tempel binnentreden? 

Wie niet op loze wijsheid bouwt, 

zijn hart en handen zuiver houdt 

van kwade trouw en valse eden. 

 

Bemoediging uit 1 Petrus 4: 7-14 

 

Zingen Gezang 107 vers 3 en 4 

 

3 Uw vijand niets ontziende 

gaat als een leeuw op roof 

en zoekt u te verslinden, 

sta vast in het geloof, 

weest nuchter dan en waakt 

en draagt uw deel van 't lijden 

dat tot het eind der tijden 

ter wereld wordt volbracht. 

4 De God aller genade 

die u geroepen heeft, 

die zal u wel bewaren, 

zo waar Hij eeuwig leeft. 

Lijdt nog een kleine tijd, 

God zal u niet begeven, 

Hij staaft en sterkt uw leven, 

en geeft u zekerheid. 

 

Gebed 

 

Kindermoment 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 
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Schriftlezing: Openbaringen 10  

 

De geopende boekrol 

10 1Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de 

regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. 2 Hij 

hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op 

het land. 3 Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donderslagen 

hun stem horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen 

mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’ 

5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. 6 Hij 

zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop 

is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! 7 Op het moment 

dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn 

dienaren, de profeten, heeft beloofd.’ 

8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopende boekrol die de 

engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.’ 9 Ik ging naar de engel toe en vroeg om het 

boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet 

zijn als honing.’ 10 Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik het 

opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11 Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke 

landen en volken en koningen profeteren.’ 

 

Zingen uit Hemelhoog nummer 591 vers 1, 2 en 3 

 

1.Heer, onze God, hoe heerlijk 

is uw naam,  

die U ons noemt door sterren, 

zon en maan.  

Hemel en aarde spreken wijd 

en zijd,  

tonen het wonder van uw 

heerlijkheid. 

Heer, onze God, die aard’ en 

hemel schiep, 

zeeën en land met macht te 

voorschijn riep, 

wat zijn wij, mensen, dat U aan 

ons denkt 

en ons uw heerlijkheid en 

luister schenkt? 

U komt ons, Heer, in Christus 

tegemoet. 

U geeft ons, Heer, verlossing 

door zijn bloed. 

U roept ons, mensen, in uw 

heerlijkheid: 

leven om Jezus’ wil in 

eeuwigheid!   

 

Preek 

 

Zingen: Gezang 110 vers 2 en 3 

 

2 Hij, die als Hogepriester leeft, 

en met zijn Geest ons zegent, 

Hij is 't, die moed en sterkte geeft, 

wat kwaad ons ook bejegent. 

3 Die in ons oog de moeite leest, 

toont ons zijn medelijden; 

Hij is, als wij, verzocht geweest 

en sterkt ons, als wij strijden. 

 

 

 

 

Gebeden 

  

 

 

Collectemoment   
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Zingen: Gezang 114 

 

    

    

1   Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
 een nieuwe aarde ontstond 
 om het geheim des levens te beseffen, 
 niet meer in zee gegrond. 
 Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
 een middelpunt van feest, 
 Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
 van ouds moet zijn geweest.  
 

2   Jeruzalem is als een bruid getreden 
 voor God in wit en goud 
 en in haar held're ogen staat een vrede 
 door niemand ooit aanschouwd. 
 Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, 
 de koninklijke tijd, 
 de koning zal de koningin beminnen 
 die Hem is toegewijd.  
 

3   De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
 houdt bij de mensen hof 
 en alle tranen zal Hij van hun ogen 
 afwissen tot zijn lof. 
 Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
 nergens verdriet meer zijn, 
 de eerste dingen werden uitgewezen, 
 voorbij ging alle pijn. 

 

 

 

 

Zegen 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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