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Ds. H.J. van der Veen 

 

Zondag 19 mei 2019 

14.30 uur in de Grote Kerk te Sliedrecht 

 

 

Orgelspel 

 

Afkondigingen 

 

Zingen: Psalm 95: 1 en 2 

 

Komt, laat ons samen Isrels HEER', 

Den rotssteen van ons heil, met eer, 

Met Godgewijden zang ontmoeten. 

Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 

Met een verheven lofgedicht, 

En blijde psalmen, juichend groeten. 

 

De HEER' is groot, een heerlijk God, 

Een Koning, die het zaligst lot, 

Ver boven alle goon, kan schenken. 

Het diepst van 's aardrijks ingewand, 

Het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 

't Is al gehoorzaam op Zijn wenken. 

 

Stil gebed 

 

Votum en Groet 

 

Zingen: Weerklank 433: 1, 2 en 3 

 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuw’ge, ongeziene, 

looft uw liefd’ en zingt ervan. 



Alle eng’len, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 

Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 27: 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'. 

 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Hebreeën 13: 1 - 17 

 

1 Laat de broederliefde blijven. 

2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te 

weten engelen onderdak geboden. 

3 Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die 

slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. 

4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want 

ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. 

5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, 

want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet 

verlaten. 

6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik 

zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? 

7 Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. 

Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. 

8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 



9 Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed 

dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin 

zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. 

10 Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd 

zijn te eten. 

11 Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de 

hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de 

legerplaats verbrand. 

12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, 

buiten de poort geleden. 

13 Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. 

14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. 

15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de 

vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. 

16 En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke 

offers heeft God een welgevallen. 

17 Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over 

uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met 

vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. 

 

Collecte 

 

Zingen: Psalm 103: 7 en 9 

 

Geen vader sloeg met groter mededogen 

Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 

Dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen: 

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden 

Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 

Maar die naar eis van Gods verbond betracht. 

 

Tekst voor de preek: Hebreeën 13: 8 

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 

 

Thema: God is trouw 

 



Zingen: Psalm 89: 1 en 3 

 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen; 

Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen. 

Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen 

Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 

Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 

Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken. 

 

De hemel looft, o HEER', Uw wondren dag en nacht, 

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht; 

Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 

Want wie is U gelijk bij al de hemellingen? 

En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten, 

Wie hunner is, o HEER', met U gelijk te schatten? 

 

Toespraken 

 

Drs. A.P.J. van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht 

Ouderling J. Braaksma, voorzitter van de kerkenraad 

Ds. L.W. den Boer, consulent 

 

Zingen: Psalm 90: 1 en 9 

 

Gij zijt, o HEER', van d' allervroegste jaren 

Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 

Eer berg en rots uit niet geboren waren, 

Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren 

Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 

Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft! 

 

Laat Uw gena ons met haar troost verrijken, 

En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, 

Uw heerlijkheid niet van hun kindren wijken; 

Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken. 

Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 

Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'. 

 

Dankwoord ds. H.J. van der Veen 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Slotzang: Weerklank 432: 1 en 2 



 

Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, 

vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Refrein 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

Zegen 


