
 

Liturgie zondagmorgen (Open Deur Dienst) 1 augustus 2021 
Voorganger:    ds. J. van Belzen 
Organist:    André Weerheim 
Muzikale medewerking: Hineni 
 

*Hineni: Als je gelooft in de Here Jezus 
 

 Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 

 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 

 
*Hineni: Ik geloof in God de Vader 
 

 Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 

 
Jezus, Hij is Heer 
Hij is Heer 
Naam aller Namen, naam aller Namen 

 
Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Hei'lge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 



 

dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 

 
Jezus, U bent Heer 
U bent Heer 
Naam aller namen, naam aller namen. 

 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 105 vers 1, en 3  
 

 1.Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 
 
3.Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte, 
Naar Hem, die al uw heil bewerkte; 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht; 
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
Aan Zijn doorluchte wonderdaân; 
En wilt Zijn straffen gadeslaan. 

 
 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
*Zingen: Psalm 105 vers 5 en 24 
 

5.God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
 



 

24.Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
Opdat het altoos Hem zou vrezen, 
Zijn wet betrachten, en voortaan 
Volstandig op Zijn wegen gaan. 
Men roem' dan d' Oppermajesteit 
Om zoveel gunst, in eeuwigheid. 

 
 

*Gebod en belofte (Romeinen 15:5-7 en 2 Petrus 1: 3-8) 
 

*Zingen: Gezang 241 vers 2 en 6 (Weerklank) 
 

2.Het zal ons niet berouwen 
de smalle weg te gaan. 
Hij riep ons, de getrouwe, 
en Hij ging zelf vooraan. 
Kom en vertrouw op Hem 
die u is voorgetogen 
en richt uw hart en ogen 
vast op Jeruzalem. 
 
6.Wij moesten het maar wagen 
– ’t is wel het wagen waard – 
om niets meer mee te dragen 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Kom, ga met Jezus mede 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 
 

 
 

*Gebed 
 

 
*Thema kinderdienst: Verlangen naar de Bruidegom (Hooglied 1) 
 
 
 
 



 

*Kinderlied: Heer, u kent mij als geen Ander (Hemelhoog 50) 
 

Heer, U kent mij als geen ander 
U weet of ik zit of sta 
En U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga 
Dat u mij zo heel goed kent Heer 
daar snap ik dus echt niks van 
’t is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan 
 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
 
Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan 
Overal zult U mij leiden 
U zult altijd naast mij staan 
En u maakte heel mijn lichaam 
Telde ook nog al mijn haar 
Nee, dit kan ik ook niet vatten 
Het is mij te wonderbaar 
 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 



 

 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
en laat mij nooit alleen 
en laat mij nooit alleen 

 
*Schriftlezing:  Psalm 2: 1-4 en 10-12 
   Openbaring 14: 1-13 
 
Psalm 2 
 
De HEERE en Zijn Gezalfde 
 
1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat 
zonder inhoud is? 
2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen 
samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: 
3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! 
4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. 
 
10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters 
van de aarde. 
11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. 
12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, 
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem 
de toevlucht nemen! 
 
 
 
 
 



 

Openbaring 14 
 
Het Lam op de berg Sion met de honderdvierenveertigduizend 
 
1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 
honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de 
Naam van Zijn Vader geschreven. 
2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele 
wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het 
geluid van citerspelers die op hun citers spelen. 
3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren 
en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 
honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. 
4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. 
Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen 
zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 
5 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos 
voor de troon van God. 
 
Drie engelen kondigen het oordeel aan 
 
6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had 
het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de 
aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 
7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het 
uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de 
aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. 
8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, 
Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn 
van haar hoererij heeft laten drinken. 
9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als 
iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn 
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 
10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die 
onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en 
gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige 
engelen en van het Lam. 



 

11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij 
die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, 
evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. 
12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar 
die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.  
13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig 
zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, 
opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met 
hen. 
 
 

Zingen: Psalm 56 vers 2 en 4 
 
 2.Maar word' ik ooit met bange vrees belaân, 

Dan zal op U mijn vast betrouwen staan. 
Ik prijs in God Zijn woord; ik steun voortaan 
Op Hem; zou vlees mij deren? 
Ik vrees hen niet, die mijne smart vermeêren; 
Mij, dag op dag, door lastertaal onteren; 
Mijn woorden in een valsen zin verkeren; 
Arglistig mij verraân. 

 
4.Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 

 

*Verkondiging: Openbaring 14 vers 12  
Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen 
openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht 
nemen. 
 
Thema: Volharding. Waartoe? 

 



 

Zingen: Psalm 27 vers 1 en 7 
 

1.God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: 
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 

 
7.Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 

 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 
*Hineni: Nooit meer alleen 
 

 Ook al gaat mijn weg 
Door een diep dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 

 
Ook al loop ik vast, 
Overvallen door een hevige storm, 
Ik keer niet om want U bent nabij. 

 
En ik vrees geen gevaren meer, 
Met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 



 

 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 
En ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht, 
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 
 
Maar tot aan die dag 
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
Is U te kennen al wat ik wil. 
 
En ik vrees geen gevaren meer, 
Met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 
 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 

*Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
*Zingen: Gezang 219 vers 1, 2 en 3 (Weerklank) 
 

1.Ik kom met haast, roept Jezus’ stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 



 

Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 
  
2.Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat Ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 
  
3.Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worstling gaande. 
Ik ben ‘t, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in ’t lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 
 

*Zegen 
 

*Zingen: Houd vol 
 

 Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een levenlang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 
 
 
 
 
 



 

Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons 
God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen 
Wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons 
God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen 
Wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
Hij laat ons nooit alleen 
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