Liturgie bij de dienst op zondag 1 mei 2022
Lied voor de dienst: Psalm 46 : 1 en 2
1 God is een toevlucht t' allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
2 De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
Int. lied: Psalm 92 : 1 en 3
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
3 Gij hebt mij door uw daden,
o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd,
ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken,
de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand.
Gij zult hun hart versterken.
Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 92 : 7
7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.
Gebed, woord van genade, regel voor het nieuwe leven
Zingen: lied 170 (Ev.liedboek)
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein
Schriftlezing: Openbaring 17
De vrouw op het beest
17 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak
met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien,
die aan vele wateren zit.
2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners
van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.
3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten
op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven
koppen en tien horens.
4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud,
edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van
gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.
5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote

Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.
6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het
bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar
zag.
7 En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis
vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft
en de tien horens.
8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en
naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de
grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen
zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.
9 Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen,
waarop de vrouw zit.
10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.
11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en
gaat naar het verderf.
12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog
niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht
zullen ontvangen.
13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest
overdragen.
14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren
is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem
zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.
15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn
volken, menigten, naties en talen.
16 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar
verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur
verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren
en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de
woorden van God volbracht zijn.
18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij
voert over de koningen van de aarde.
Zingen: Gezang 304 (God is getrouw ....)
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.
Verkondiging
Zingen: Lied 413 (Ev. liedboek) (Lichtstad met uw paarlen poorten ...)
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein.
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Refrein.
4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein.

Dankgebed en voorbeden
Slotlied : Psalm 89 : 1 en 7
1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
Zegen
Vragen:
-Wat in de wereld beschouwt u als duistere machten?
-Ziet u in ons land anti-christelijke tendensen?
-Wat zijn bedreigingen tot het kwaad binnen de kerk?
-Hoe kun je eenheid en liefde binnen de gemeente van Christus bewaren?
-Wat zijn voor jezelf valkuilen of verleidingen tot een verkeerd gedrag?

