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                                                 Orde van dienst 

                                                 Zondag 8 mei 2022 

    Voorganger: ds. F.A.J. Heikoop 

    Organist: Gert-Jan van den Bos 

    Aanvang: 10:00 uur 

 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Intochtslied: Gezang 444: 1 en 3 
 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 122 
 
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: “Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil’ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 
3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten

Lezing leefregels 
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Kindermoment 
 
Zingen: De Tien Geboden (melodie: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht) 
 
1. Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
 
2. Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 
 
3. Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 
 
4. Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 
 
5. Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
 
6. Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Lezing: Openbaring 21 
 
     [1] Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 
voorbij, en de zee is er niet meer.  [2] Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem 
opwacht.  [3] Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de 
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.  [4] Hij 
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
     [5] Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat 
hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –  [6] Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de 
alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met 
water dat leven geeft.  [7] Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn 
kind zijn.  [8] Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met 
gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben 
gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’ 
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     [9] Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen 
kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’  [10] Ik raakte in 
vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die 
uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.  [11] De stad schitterde door Gods luister, met een 
schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis.  [12] Ze had een grote, hoge muur met 
twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de 
namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.  [13] Vanuit het oosten gezien waren er drie 
poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie.  [14] De 
stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.  [15] 
Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op 
te meten.  [16] De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok: 
twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte.  [17] Hij mat de 
stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is.  [18] De muur 
was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas.  [19] De grondstenen 
van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van 
lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd,  [20] de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende 
olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de 
twaalfde amethist.  [21] De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De 
straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas.  [22] Maar een tempel zag ik niet 
in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.  [23] De stad heeft het 
licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.  [24] 
De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof.  [25] De poorten 
zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.  [26] De volken zullen in 
haar hun lof en eer komen betuigen.  [27] Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met 
gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven 
staan, het boek van het lam. 
      
 
Zingen: Psalm 23 
 
1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.  

2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 

 
3. Gij zalft mijn hoofd met d’ olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 
 
Preek 
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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. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Filmpje Alpha-cursus 
Collectemoment – met orgelspel inleidend op het slotlied 
 
Slotlied: Psalm 98: 4 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Zegen 
 

 


