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Welkom en mededelingen 
 
Gezang 125: 1, 3, 5 
1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
5 O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gezang 328: 1, 3 
1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: 2Petrus 3: 8-15 (NBV21) 
8Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde 
broeders en zusters: voor de Heer is één dag als 
duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9De 
Heer is niet traag met het nakomen van zijn be-
lofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen 
maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot 
inkeer komt en niemand verloren gaat. 
10De dag van de Heer zal komen als een dief. De 
hemelsferen zullen die dag met luid gedreun ver-
gaan, de elementen gaan in vlammen op, de 
aarde en alles wat daarop gedaan is verdwijnt. 
11Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, 
hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12u die 
uitziet naar de dag van God en het aanbreken 
daarvan bespoedigt! Omwille van die dag gaan de 
hemelsferen in vlammen op, en de elementen vat-
ten vlam en smelten weg, 13maar wij vertrouwen 
op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe he-
mel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont. 
14Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en 
zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, 

onberispelijk en in vrede door Hem te worden 
aangetroffen. 15Bedenk dat het geduld van onze 
Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde 
broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die 
hem is geschonken. 
 
De Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37 
Het laatste oordeel 
Tenslotte geloven wij, in overeenstemming met het 
Woord van God, dat, als de door de Here be-
stemde tijd (die aan alle schepselen onbekend is) 
gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld 
zal zijn, onze Here Jezus Christus uit de hemel 
zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde 
wijze als Hij opgevaren is [Hand. 1:11], met 
grote heerlijkheid en majesteit om zich te openba-
ren als Rechter over levenden en doden, terwijl Hij 
deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te 
zuiveren. En dan zullen voor deze grote Rechter 
alle mensen persoonlijk verschijnen, zowel man-
nen als vrouwen en kinderen, die van het begin tot 
het einde van de wereld geleefd hebben, gedag-
vaard door de stem van de aartsengel en het ge-
klank van de bazuin van God [1Tess. 4:16]. Want 
allen die gestorven zijn, zullen uit de aarde verrij-
zen en de zielen zullen samengevoegd en verenigd 
worden met hun eigen lichaam, waarin zij geleefd 
hebben. En wat betreft degenen die dan nog zullen 
leven, zij zullen niet sterven zoals de anderen, 
maar zij zullen in een ogenblik veranderd en van 
vergankelijk onvergankelijk worden. Dan zullen de 
boeken (dat zijn de gewetens) geopend en de do-
den geoordeeld worden [Openb. 20:12] naar wat zij 
in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed 
of kwaad [2 Kor. 5:10]. Ja, de mensen zullen reken-
schap geven van elk ijdel woord, dat zij gesproken 
zullen hebben [Matt. 12:36], al houdt de wereld dat 
slechts voor spel en tijdverdrijf. En dan zullen de 
verborgen dingen en huichelarijen van de mensen 
openlijk voor allen aan het licht gebracht worden. 
En daarom is de gedachte aan dit oordeel terecht 
schrikwekkend en angstaanjagend voor de bozen 
en goddelozen en zeer begeerlijk en troostrijk voor 
de vromen en uitverkorenen. Want hun verlossing 
zal dan geheel voltooid worden en zij zullen daar 
ontvangen de vruchten van de arbeid en de moeite 
die zij zullen hebben verdragen. Hun onschuld zal 
door allen erkend worden en zij zullen de verschrik-
kelijke wraak zien, die God zal oefenen jegens de 
goddelozen die hen getiranniseerd, verdrukt en ge-
kweld hebben in deze wereld. Zij zullen overtuigd 
worden door het getuigenis van hun eigen geweten 
en zullen onsterfelijk worden; echter om gepijnigd 
te worden in het eeuwige vuur, dat voor de duivelen 
en zijn engelen bereid is [Matt. 25:41]. 
De gelovigen en uitverkorenen daarentegen zullen 
gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon 
van God zal hun naam belijden voor God, zijn Va-
der [Matt. 10:32] en zijn uitverkoren engelen en 
God zal alle tranen van hun ogen afwissen [Openb. 
21:4]. Het zal bekend worden dat hun zaak, die nu 
door veel rechters en overheden als ketters en 
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goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon 
van God is. 
En als een beloning uit genade zal de Here hen 
zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart van 
een mens nooit zou kunnen bedenken. Daarom 
verwachten wij die grote dag met groot verlangen 
om ten volle te genieten van de beloften van God 
in Jezus Christus, onze Here. 
 
Gezang 300: 1, 2, 4, 6 
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. 
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. 
6 Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens en komt voorgoed! 
 
Preek 
 
Psalm 98: 3, 4 
3 Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des HEREN wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de HEER heeft onder ons zijn woning, 
de HEER die bij ons intocht houdt. 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Gebed 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Collecten 

1. Dit Koningskind 
2. Emeritikas 

 
Psalm 68: 12 
12 Gij mogendheden, zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht - 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 
 
Zegen 


