Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 100: 1, 3 en 4

Liturgie voor de eredienst
op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur
in de Hervormde kerk van Valkenburg a/d Rijn
Voorganger: Ds. M. Roelofse
uit Katwijk

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.
3. Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat Zijn troon, hier woont Zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd Zijn grote Naam.
4. Want God is overstelpend goed,
Die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw.
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Zingen: Gezang 267: 1 en 2

Oud. v. dienst: Floor van Duijn
Organist:
Ton Baris

1. Zalig, die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
aanschouwen zij de eeuw’ge morgen,
ontwakend tot onsterflijkheid.
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3. Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Van moeiten rusten zij.
Hun lijden is voorbij. Halleluja,
bij 's Vaders troon wacht hen de Zoon
hun werken volgen hen als loon.
2. Zalig zijn de ontslapen vromen
voor ons te vroeg aan de aard ontnomen,
maar die door God te goeder uur,
aan het einde van hun dagen
het Vaderhuis zijn ingedragen
als rijpe schoven in de schuur.
Zij leven bij de Heer
en zondigen niet meer. Halleluja!
't Is al volbracht, geen rouw of nacht
heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

Gebed
Schriftlezing(en): 1 Thessalonicenzen 4: 1 t/m 18 HSV
Opwekking tot heilig leven
1
Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de
Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen
hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog
meer overvloedig wordt. 2Want u weet welke bevelen wij u
gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus.
3
Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf
onthoudt van de ontucht, 4en dat ieder van u zijn
lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid,
5
en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die
God niet kennen. 6Laat niemand over zijn broeder heen
lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de
Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van
tevoren gezegd en bezworen hebben. 7Want God heeft ons
niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging.
8
Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar
God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

Gebod
Zingen: Psalm 25: 2 en 3
2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw Wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
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Kindermoment
Opwekking tot onderlinge liefde
9
Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat
ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om
elkaar lief te hebben. 10Want u doet dat ook ten opzichte
van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u
er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen,
11
en er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken
te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij
u bevolen hebben, 12opdat u op een gepaste wijze wandelt
ten opzichte van hen die buitenstaan, en niets nodig hebt.

Kinderlied: Opwekking 47 ‘Omdat Hij leeft’ 2x
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.
De kinderen gaan naar de kinderdienst.
Vertelling : Gods belofte aan Abraham en Isaak

De opstanding bij Christus' wederkomst
13
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten
aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd
bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14
Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is,
zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen
zijn, terugbrengen met Hem. 15Want dit zeggen wij u met
een woord van de Heere, dat wij die levend zullen
overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen
beslist niet zullen voorgaan. 16Want de Heere Zelf zal met
een geroep, met de stem van een aartsengel en met een
bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in
Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn,
samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een
ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd
bij de Heere zijn. 18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
5

Preek: Ontslapen in Christus
Zingen: Gezang 300: 1, 3 en 4
1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
3. Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
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4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw Hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een vader,
die in Jezus tot U vlucht.
5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf’lijk leven,
die tot ons U neder boog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons, Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn

Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader
Collecte moment (Givt) onder orgelspel
1. Diaconie 2. Kerk 3. Restauratie en vernieuwing

De kinderen komen terug in de kerk en uit de crèche

Zegen, beantwoord met Gez.456:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer

Slotlied: Hemelhoog 624: 1, 4 en 5
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Orgelspel
Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde bussen
Avonddienst 18.30 uur: ds. Van Harten uit Scheveningen
Schriftlezing: Zacharia 4 - Johannes 14:15-26
Dinsdag 24 mei: Gemeenteavond. Aanvang 20:00 uur
‘Zicht op gemeente zijn’.
Zingen voor de dienst:
Vanaf zondag 5 juni weer zingen voor de dienst op de
1e zondag van de maand. Aanvang ong. 09:45 uur.

4. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw Naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
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