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Thema  : En dan zullen wij altijd bij Hem zijn (Pnr.1591)  Matthéüs 24: 3-13 
Uitgesproken : 12 november 2017 10.00 uur Hervormde gemeente Kampereiland  
 
(1e zondag van Voleining) 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 139b: 1 en 2 
 1. Heer U doorgrondt en kent mij, 

Mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, 
Mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend. 
En waar ik ook naartoe zou gaan, 
Ik weet dat U daar bent. 
 
Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, En naast mij, 
En om mij heen. 
Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, En naast mij, 
En om mij heen. Elke dag. 
 
2. Heer U doorgrondt en kent mij, 
Want in de moederschoot. 
Ben ik door U geweven, 
U bent oneindig groot! 
Ik dank U voor dit wonder heer, 
Dat u mijn leven kent. 
En wat er ook gebeuren zal, 
Dat U steeds bij mij bent! 
 
Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, En naast mij, 
En om mij heen. 
Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, En naast mij, 
En om mij heen. Elke dag! 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding op het thema 
 
Zingen Psalm 87: 1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2 Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
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O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansen de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ”In u zijn al onze fonteinen”. 

 
Gebed ter verootmoediging 
 
Woorden ten leven en lofprijzing: 
 
Zingen Lied 443: 3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing Matthéüs 24: 3-13 
3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze 
onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren 
en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld 
herkennen?’ 4. Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5. 
Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de 
messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6. Jullie zullen berichten horen 
over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen 
moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7. Het 
ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het 
andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven 8. dat 
alles is het begin van de weeën. 9. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en 
jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10. Velen 
zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11. Er 
zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12. En doordat de 
wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13. Maar wie 
standhoudt tot het einde, zal worden gered.  
 
Schriftlezing 1 Thessalonicensen 4: 13 -18 
13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, 
zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14. Want als wij 
geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God 
door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15. Wij 
zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van 
de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16. Wanneer het signaal 
gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, 
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zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus 
toebehoren opstaan, 17. en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met 
hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. 
Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18. Troost elkaar met deze woorden.  
 
Zingen ELB Lied 406: 1 en 4 

1. Eens zal op de grote morgen, 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen, 
als de rechter van ’t heelal. 
Wie zal op die grote morgen, 
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen, 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
4. Eens zal op de grote morgen, 
blank en bruin worden vereend; 
kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods gunst aan ons verleend. 
Wie zal op die grote morgen, 
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen, 
vluchten voor die heerlijkheid? 

 
Preek 

 
 
Zingen Lied 262: 1. ”Op, waakt op!” zo klinkt het luide. 

Wat wil dit roepen toch beduiden, 
gij torenwachters van de tijd? 
”Middernacht is aangebroken, 
zijn uwe lampen wel ontstoken, 
gij maagden, die de Heer verbeidt? 
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Gij slapenden, ontwaakt, 
de Bruidegom genaakt! 
Halleluja, 
nu opgestaan! 
Het feest breekt aan; 
gij moet Hem ijlings tegengaan.” 
 
2 Sion hoort de wachters zingen, 
zij voelt het hart van vreugd opspringen, 
ontwaakt met spoed, staat haastig op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
Kom Heiland, 's aardrijks kroon, 
Heer Jezus, 's Vaders Zoon! 
Zingt hosanna, 
komt altemaal 
ter bruiloftszaal, 
waar Hij ons roept aan 't avondmaal. 
 
3 Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 
één koor van mens' en englenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
die nederdalen uit den hogen: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij 
en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 281: 1 Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
2 Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
3 Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
4 Laat loven al wat adem heeft 
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de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 

 
Zegen 
 


