
 

Liturgie zondagavond 1 mei 2022 
Voorganger: ds. W. Markus, Bergschenhoek 
Organist:  Cock Zwaan 
 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 43: vers 3 en 4 
 

3. Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 
4. Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
*Zingen: Psalm 16 vers 6  
 

6. Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 
Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; 
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; 
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 
 

 

*Geloofsbelijdenis  
 
 



 

*Zingen: Psalm 33 vers 2 en 10 
 

2.   Roemt nu met nieuwe lofgezangen 
De nieuwe blijken van Zijn gunst; 
Het speeltuig moet dien toon vervangen; 
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 
Alles moet Hem eren; 
Want het woord des HEEREN, 
't Richtsnoer Zijner daân, 
Is volmaakt rechtvaardig, 
Al onz' achting waardig; 
Eeuwig zal 't bestaan. 

 
 10.  Zijn machtig' arm beschermt de vromen, 

En redt hun zielen van den dood; 
Hij zal hen nimmer om doen komen 
In duren tijd en hongersnood. 
In de grootste smarten 
Blijven onze harten 
In den HEER gerust; 
'k Zal Hem nooit vergeten, 
Hem mijn Helper heten, 
Al mijn hoop en lust. 

 
*Gebed 
 
*Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-12 
 
Afzender, geadresseerden, groet 
1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de 
verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 
2. uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door 
de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met 
het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u 
vermeerderd worden. 
 
De hoop op de zaligheid 



 

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 
ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren 
deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden, 
4. tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die 
in de hemelen bewaard wordt voor u. 
5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof 
tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 
laatste tijd. 
6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als 
het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 
7. opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan 
die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag 
blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van 
Jezus Christus. 
8. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u 
Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 
9. en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van 
uw zielen. 
10. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 
11. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, 
Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat 
op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. 
12. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden 
in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie 
verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel 
gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te 
verdiepen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Psalm 126 
Danklied na de ballingschap. Een pelgrimslied. 
1.Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, waren 
wij als mensen die droomden. 
2. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met 
gejuich.  
Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen 
bij hen gedaan! 
3. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij 
verblijd. 
4. HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals 
waterstromen in het zuiden. 
5. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. 
6. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; 
maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen. 
Danklied na de ballingschap 
 
*Zingen: Gezang 85 vers 1, 2, 3 en 4 (Weerklank) 
 

1. Bezing Gods lof als nooit tevoren, 
gij die naar zijn barmhartigheid 
in Christus wederomgeboren 
ten leven uitverkoren zijt – 
die hoop steekt onze vreugde aan: 
de Heer is waarlijk opgestaan! 

 
2. Gij zult de erfenis verkrijgen 

die in de hemel wordt bewaard – 
als God verbreekt het grote zwijgen, 
wordt eindelijk geopenbaard 
wat onaantastbaar weggelegd 
ons door God zelf is toegezegd. 

 
 
 
 
 



 

3. Wees blij, wees blij, o gij bedroefden, 
hoe vaak gij ook wanhopig vocht, 
gij zijt als goud dat vuur beproefde – 
niemand wordt tevergeefs verzocht! 
Niet lang, nog maar een korte tijd, 
dan komt zijn dag in heerlijkheid. 
 

4. Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde, 
gij die Hem ongezien bemint, 
Hem op zijn woord alleen vertrouwde, 
wees blij, verheugt u als een kind, 
het grote einddoel is in zicht: 
uw heil komt stralend aan het licht! 

 
*Verkondiging : 1 Petrus 1: 3 
  

*Zingen: Gezang 169: vers 1, 2 en 3 
 

1. De Zoon van God heeft overwonnen, 
want Hij stond op uit dood en graf. 
Nu is de nieuwe dag begonnen, 
voor ons, aan wie Hij ’t leven gaf. 
Ja, alles keerde Hij ten goede, 
geen angst of nood beklemt ons meer. 
Kom, christenen, zing blij te moede 
de lof van d’ opgestane Heer! 

 
2. De grote dag zal spoedig komen 

dat w’ opstaan in onsterf’lijkheid. 
Al wordt dit lichaam weggenomen, 
’t wordt opgewekt in heerlijkheid. 
Ons zwakke lichaam met zijn kwalen, 
zal plotseling verheerlijkt zijn, 
als Jezus komt om ons te halen, 
opdat wij eeuwig bij Hem zijn. 

  
 



 

3. Wij blijven U, o Heer, verwachten, 
die eenmaal in het groot heelal 
tenietdoet alle boze machten, 
zodat geen dood meer wezen zal. 
Dan zijn geschrei en rouw vergeten, 
de hemel en de aarde nieuw. 
En God spreekt, op de troon gezeten: 
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw!’ 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 

*Zingen: Psalm 98 vers 4  
 

4. Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
*Zegen 
 
*Orgelspel 
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