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Thema  De wereld wordt tempel (Pnr. 586)  Matthéüs 27: 50, 51 
Uitgesproken 5 april 1987  in de Ned.Herv.Kerk te ’s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 71: 1, 2 en 3 

1. HEER, laat mij schuilen in uw hoede, 
begeef mij niet, o God, 
maak nimmer mij ten spot. 
Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
verleen mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 
2. Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 
waarin ik nacht en dag 
mij veilig bergen mag. 
Mijn Rots, bij U is niets te duchten, 
Gij hebt in al mijn noden 
redding en heil geboden. 
 
3. Bevrijd mij van den goddeloze 
en laat toch nimmer toe 
dat hij mij onrecht doe. 
Verlos mijn leven van den boze. 
Op U, HEER, blijf ik bouwen 
met kinderlijk vertrouwen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 71: 4 

4. Sinds mij mijn moeder had ontvangen 
en vormde in haar schoot, 
waart Gij mijn hulp in nood. 
U HEER, U loven mijn gezangen; 
verlosser van mijn leven, 
uw naam zij hoog verheven. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing Psalm 22: 18- 32 

18 Al mijn beenderen kan ik tellen;  
zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij.  
19 Zij verdelen mijn klederen onder elkander  
en werpen het lot over mijn gewaad.  
20 Maar Gij, HERE, wees niet verre;  
mijn sterkte, haast U mij ter hulpe.  
21 Red van het zwaard mijn ziel,  
mijn eenzame, van het geweld van de hond.  
22 Verlos mij uit de muil van de leeuw,  
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en van de horens der woudossen.  
Gij hebt mij geantwoord!  
 
23 Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen,  
in het midden der gemeente zal ik U lofzingen.  
24 Gij, die de HERE vreest, looft Hem,  
verheerlijkt Hem, gij ganse nageslacht van Jakob,  
en hebt ontzag voor Hem, gij ganse nageslacht van Israël.  
25 Want Hij heeft niet veracht noch versmaad  
de ellende van de ellendige,  
en zijn aangezicht niet voor hem verborgen,  
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.  
26 Van U komt mijn lof in een grote gemeente,  
mijn geloften zal ik betalen  
in de tegenwoordigheid van wie Hem vrezen.  
27 De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden,  
wie de HERE zoeken, zullen Hem loven,  
uw hart leve op, voor immer.  
28 Alle einden der aarde zullen het gedenken  
en zich tot de HERE bekeren;  
alle geslachten der volken  
zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.  
29 Want het koninkrijk is des HEREN,  
Hij is heerser over de volken.  
30 Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden;  
voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen,  
en wie zijn ziel niet in leven kan houden.  
31 Het nakroost zal Hem dienen,  
er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht;  
32 zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen  
aan het volk dat geboren zal worden,  
omdat Hij het gedaan heeft.  

   
 
Schriftlezing  1 Petrus 2 : 4-10 

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel 
verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u 
ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 
geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot 
het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn 
door Jezus Christus. 6 Daarom staat er in een schriftwoord:  
Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en 
wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.  
7 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de 
ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd 
hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des 
aanstoots en een rots der ergernis, 8 voor hen, die zich 
daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, 
waartoe zij ook bestemd zijn. 9 Gij echter zijt een uitverkoren 
geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een 
volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen 
van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn 
wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods 
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volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming 
aangenomen.  

 
 
Schriftlezing Matthéüs 27: 46-53 

46 Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, 
zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 47 En sommige van de 
omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia. 48 En 
terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die 
met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken. 
49 Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt 
om Hem te redden. 50 Jezus riep wederom met luider stem 
en gaf de geest.  
51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van 
boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de 
rotsen scheurden, 52 en de graven gingen open en vele 
lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. 53 En zij 
gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de 
heilige stad, waar zij aan velen verschenen.  

 
Zingen Lied 244:  

1. Christus stoot de hemel open, 
een vuur komt door de wereld lopen, 
een nieuw getij breekt haastig aan. 
Hoor, de Geest vaart door het heden, 
vanwaar? waarheen? met sterke schreden, 
geen tegenstand kan Hem weerstaan. 
Geeft op uw trots verzet, 
verliest u aan zijn wet. 
Gij zijt veilig 
in zijn domein, 
nooit meer alleen, 
want nimmer zult gij wezen zijn. 
 
4. Eenmaal zal Hem alles prijzen, 
de Geest zal allen onderwijzen: 
wie wederstond, wordt overmocht. 
Geest van liefde, wijsheid, krachten, 
de wereld blijft uw leiding wachten, 
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. 
Jeruzalem, treed uit, 
verheug u als een bruid, 
zie uw Koning! 
Uw schreden richt 
de Gids ten licht: 
Hij opent eeuwig vergezicht. 

 
Preek   
 
Zingen Psalm 22: 11, 12 en 13 

11. Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing: 
laat mij vergelden al wat ik ontving. 
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Laat mij U loven in de grote kring 
van die U vrezen! 
Gij needrig volk, gij zult gezeten wezen 
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen! 
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, 
die eeuwig zijn. 
 
12. Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 
tot alle natie zich tot Hem bekeert 
en voor de Koning die het al regeert 
zich neer zal buigen. 
De verste einden zullen het getuigen, 
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, 
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 
het Koninkrijk! 
 
13. Eet dan , die zit in 's werelds overvloed, 
of daal in 't stof wanneer gij sterven moet, - 
bij dood of leven, voor- of tegenspoed, 
zult gij toch allen 
voor Gods gerechtigheid ter aarde vallen! 
Ook het geslacht, dat nog niet is geboren, 
zal eenmaal van den Heer getuigen horen, 
dat Hij 't volbracht! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Lied 300: 1, 2 en 3 

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. 
 
2. Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
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. 
 

 
Zegen 


