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 Welkom 
Van harte welkom in deze evangelisatiedienst. Misschien bent u niet 
gewend een kerkdienst bij te wonen en is het allemaal vreemd voor u. 
In deze liturgie leggen wij u graag uit wat er in de dienst gebeurt en 
waarom. We hopen dat u zich hierdoor meer thuis zult voelen in deze 
dienst. 

 
Mededelingen 
De ouderling van dienst heet iedereen van harte welkom en geeft een 
aantal mededelingen aan de gemeente door. 
Tijdens de dienst zingen we liederen om ons hart op God te richten. 
Door te zingen breng je ook je dankbaarheid en eer bij God. 

 
Zingen: Psalm 116 vers 11 
 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
 
De ouderling van dienst geeft de dominee een handdruk en wenst 
hem Gods zegen. De handdruk wil tot uitdrukking brengen, dat de 
leiding van de dienst en de verantwoordelijkheid overgedragen 
worden aan de dominee. 

 
Stil gebed 
In stilte vragen we Gods zegen in deze dienst, voor onszelf, voor 

 de dominee en voor elkaar. 

 
Votum en groet 
Votum is een Latijns woord en betekent belofte. Bij het Votum 
spreekt de dominee uit dat we bij het leiden van de dienst, maar ook 
bij het luisteren en begrijpen afhankelijk zijn van God. 
 
Groet: Aan het begin begroet God ons met Zijn Liefde en Vrede. De 
groet wordt door de dominee uitgesproken. 

  



Zingen: Psalm 122 vers 1 en 3 
 

Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: Zie, wij staan 
gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in; 
daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wél gebouwd, 
wél saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
Dat vreed' en aangename rust 
en milde zegen u verblij'. 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
in uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
De vrede zij en blijv' in u, 
nooit moet haar nijd of twist verkloeken. 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
waar onze God Zijn woning houdt, 
zal ik het goede voor u zoeken. 
 
Lezing van Gods wet 
Dit is de Wet die God ons gegeven heeft. Deze laat ons onze eigen 

 zonden en zondigheid zien, zodat wij ons in geloof aan Christus 
 toevertrouwen, Die alles voor ons volbracht heeft.  Bovendien is 
 het een richtlijn voor een goed en zinvol leven, dicht bij God. Door 
 volgens de geboden te leven kunnen we ook laten zien dat we 
 dankbaar zijn voor wie God is. 

 
Zingen: Psalm 119 vers 83 
 

Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint; 
zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 
Ik, HEER’, die al mijn blijdschap in U vind, 
hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten; 



'k doe Uw geboôn oprecht en welgezind, 
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 
 
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de 
Heilige Geest 
In dit gebed vragen we of God ons een goede dienst wil geven en ons 
wil helpen om de Bijbel en de uitleg daarvan te begrijpen door de 
Heilige Geest. 

 
Schriftlezingen 
De dominee leest nu een aantal gedeeltes uit de Bijbel. God gebruikt 
de Bijbel om Zichzelf bekend te maken. We lezen uit de Herziene 
Statenvertaling. Vervolgens geeft de dominee aan welke tekst uit de 
Bijbel hij heeft uitgekozen als thema voor deze dienst. Die tekst staat 
dan centraal in de preek. 

 

Micha 4:1-5 
1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van 

het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de 
bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat 
de volken ernaartoe zullen stromen. 

2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij 
opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van 
Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en 
zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet 
uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 

3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken 
vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 
ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen 
een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet 
meer leren. 

4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn 
vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van 
de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. 

5 Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar 
wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor 
eeuwig en altijd. 

 



Johannes 14:25-27 
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in 
 Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 
 brengen alles wat Ik u gezegd heb. 
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die 
 geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet 
 bevreesd worden. 

 
Openbaringen 21:1-5 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
 hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er 
 niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
 neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die 
 voor haar man sierlijk gemaakt is.  
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 
 God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn 
 volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er 
 niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er 
 meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 
 Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
 betrouwbaar. 
 
 Inzameling van de gaven (collecte) 

We hebben van God veel gekregen, en van die gaven willen we ook 
weer dankbaar delen. Daarom halen we elke dienst geld op. Dit geld 
wordt gebruikt voor het in stand houden van onze gemeente, maar 
ook om elkaar en de wereld om ons heen te helpen.  

 

Zingen: Psalm 33 vers 8 en 9 
 

't Is God, aan tijd noch plaats verbonden, 
Wiens toezicht over alles gaat, 
Die't harte vormt en kan doorgronden, 
Die aller werken gadeslaat. 



Schilden, bogen, dolken, 
dapp’re oorlogsvolken, 
wijsheid, moed noch kracht, 
kunnen ooit in 't strijden 
enig vorst bevrijden 
zonder 's HEEREN macht. 
 
Het briesend paard moet eind'lijk sneven, 
hoe snel het draav' in ’t oorlogsveld, 
't kan niemand d' overwinning geven, 
zijn grote sterkte baat geen held. 
Neen, de HEER’ der heren 
doet ons triumferen; 
Hij, geducht in macht, 
slaat elk gunstig gade, 
die op Zijn genade 
in benauwdheid wacht. 
 
Verkondiging 
Centraal in de dienst staat de preek. De dominee vertelt meer over de 
tekst uit de Bijbel die hij uitgekozen heeft. 

 
Thema: Komt er ooit nog vrede? 

 Micha 4:4 “Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” 

 

 
 



Zingen: Psalm 85 vers 4 
 

Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet, 
de vrede met een kus van 't recht gegroet. 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog, 
gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. 
Dan zal de HEER’ ons 't goede weer doen zien, 
dan zal ons 't land zijn volle garven biên. 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 
 
Dankgebed en voorbede 
De dominee dankt voor wat God heeft geschonken in de dienst. Ook 
danken wij voor bijzondere (bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk, jubilea, 
genezing en herstel, enzovoort) en alledaagse zegeningen in het leven 
van mensen. Verder bidden wij voor de nood in ons persoonlijk leven 
en in de wereld.  

 
Zingen (staande): Psalm 72 vers 2, 4 en 11 
 

De bergen zullen vrede dragen, 
de heuvels heilig recht. 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen 
het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
door Zijnen arm gerukt. 
Hij zal nooddruftigen bevrijden, 
verbrijz'len, wie verdrukt. 
 
't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
daar twist en wrok verdwijnt, 
zal alles door den vrede bloeien, 
totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
zover men volk'ren kent; 
men zal Hem van d' Eufraat vereren 
tot aan des aardrijks end. 
 



Zijn naam moet eeuwig’ eer ontvangen, 
men loov' Hem vroeg en spâ! 
De wereld hoor' en volg' mijn zangen 
met amen, amen, na! 
 
Heenzending en zegen 
De gemeente gaat staan en de dominee spreekt de zegen uit: ‘’De 
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en 
de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, amen’’ (2 
Korinthe 13: 12-13). Deze woorden komen uit de Bijbel, uit de brief die 
geschreven is aan de gemeente van Korinthe. Hierin wordt ons 
beloofd dat wanneer we naar huis gaan, het leven van alledag in, God 
met ons zal zijn met Zijn Liefde. 
De dominee krijgt weer een hand van de ouderling van dienst, als een 
teken dat de verantwoordelijkheid voor de gemeente weer 
overgedragen wordt aan de kerkenraad. De kerkenraad en de 
doopouders lopen naar de achterkant van het kerkgebouw. 

 
Wilt u naar aanleiding van de dienst nog doorpraten of heeft u een vraag, 

dan wordt u uitgenodigd om contact met mij op te nemen. 

 

Hartelijke groet, 

Ds. A van der Stoep 

038-2000707 

predikant.vanderstoep@gmail.com  
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