
3. Zij, die gebonden zaten   4. De zonne, voor wier stralen 

in schaduw van de dood,   het nachtlijk duister zwicht,  

van God en mens verlaten   en die zal zegepralen,  

begroeten 't morgenrood.   is Christus, 't eeuwig licht! 

 

5. Reeds daagt het in het oosten,  

het licht schijnt overal:  

Hij komt de volken troosten,  

die eeuwig heersen zal. 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Missionaire commissie 

    2e collecte voor: Pastoraat en eredienst 

 

Zingen Slotlied Opwekking 595 

1. Licht van de wereld,           Refrein:  Voor U wil ik mij buigen, 

U scheen in mijn duisternis;    U wil ik aanbidden, 

Nu mag ik zien wie U bent.     U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Liefde die maakt,      Want U alleen bent waardig 

dat ik U wil kennen Heer,     Heilig en rechtvaardig, 

Bij U wil ik zijn elk moment.    U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

2. Hemelse Heer, 

U, die hoog en verheven bent, 

Koning vol glorie en macht, 

Bent als een kind  

naar de wereld gekomen, 

Legde Uw heerlijkheid af. (refr.) 

 

En nooit besef ik hoe U leed 

De pijn die al mijn zonde deed. 2x  

 

(Refrein) 

 
Zegen (3x amen, gezongen 

 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op: 

16-12 om 10.00 uur  Voorganger ds. A.H. van Veluw 

16-12 om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen  

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 9 December 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jan Boers  

             Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Tweede Adventszondag 

Thema: Mijn tijden zijn in Uw hand! 

  

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 257: Zie de zon, zie de maan 

Opwekking 773: Tienduizend redenen  

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 31: 1 en 4 

1. Op U vertrouw ik, Heer der Heren  4. In uwe handen, God almachtig, 

Gij die mijn sterkte zijt.   beveel ik nu mijn geest. 

Om uw gerechtigheid   Mijn hart is onbevreesd. 

wil nimmer mij de rug toekeren.  Ik ben altijd uw trouw indachtig, 

Betoon mij uw nabijheid   mijn God, die als ik schreide 

en stel mij in de vrijheid.   mij troostte en bevrijdde. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen Weerklank 103  (Melodie Liedboek 503) 

1. De dag van vertroosting komt haastig nabij. 

De God van verlossing blijkt heerlijk gastvrij.  

Hij nodigt ons, mensen, te komen met spoed,  

want ons wachten liefde, geloof, hoop en moed. 

 

2. De tijd van ellende gaat spoedig voorbij, 

het lot zal Hij wenden en keren het tij. 

Hij nodigt ons, mensen, tot zijn heerlijkheid: 

rechtvaardige vrede en raad op zijn tijd. 

 

3. De vorst van de vrede, gebaard in een grot 

zal harten bevrijdend verbinden met God. 

De weg van genade voert ons tot Gods troon. 

Wij juichen en zingen tot eer van Gods Zoon. 



1. Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 

de luister van mijn leven. 

Komt tot mij, zoon van David, kom, 

mijn Koning en mijn Bruidegom, 

mijn hart wil ik U geven. 

Lieflijk, 

vriendlijk, 

schoon en heerlijk, 

zo begeerlijk, 

mild in 't geven, 

stralend, vorstelijk verheven. 

 

7. Hoe is Hij mij zo innig na, 

de Alfa en de Omega, 

mijn hart doet Hij ontbranden. 

Hij zal mij tot zijn lof en prijs 

opnemen in zijn paradijs, 

dan klap ik in de handen. 

Amen, 

amen, 

kom mij troosten 

allerschoonste, 

mijn begeren, 

toef niet langer, kom o Here. 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen als geloofsbelijdenis: Hemelhoog 344 (staande) 

1. Ik geloof dat God mijn Vader,   2. Ik geloof dat Jezus Heer is, 

bron van al het goede is,    die zachtmoedig binnenrijdt, 

die van hemel en van aarde    aan wie alle dank en eer is: 

schepper, herder, hoeder is:    zaad, tot ondergang bereid 

Hij zal weiden, medelijden,    opgestaan en opgevaren 

teder als een moeder is.    keert Hij weer in heerlijkheid. 

 

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster, 

en één kerk, de ware bruid, 

de vergeving van de zonden, 

– paaslicht dat ons graf ontsluit, – 

eeuwig samen zing ik: Amen, 

roep ik, God uw glorie uit! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Schriftlezing: Psalm 31: 15-18 
15 Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. 
16 Mijn tijden zijn in uw hand, red mij 

uit de hand van mijn vijanden en vervolgers. 
17 Doe uw aanschijn lichten over uw knecht, 

verlos mij door uw goedertierenheid. 
18 Here, laat mij niet beschaamd worden, want U roep ik aan; 

laten de goddelozen beschaamd worden, 

tot zwijgen gebracht in het dodenrijk. 

 

Zingen Psalm 31: 12 

12. Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, 

o Heer, zijn in uw hand; 

maak mij dan niet te schand! 

Ach, kom mij uit de hand bevrijden 

van wie, op mij verbolgen, 

mij totterdood vervolgen. 

 

Schriftlezing: Openbaring 22: 6-21 
6 Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God 

die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er 

binnenkort gebeuren moet.’  
7 ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 8 Ik, 

Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien 

had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem 

te aanbidden. 9 Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je 

medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet 

God aanbidden.’ 10 Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, 

want de tijd is nabij. 11 Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en 

wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en 

wie heilig is zal nog heiliger worden.’ 
12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik 

ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’  
14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken 

en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de honden die 

zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen 

die de leugen koestert en ernaar handelt.  
16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor 

de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 
17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst 

heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.   
18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets 

aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19 en 

als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn 

deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in 

dit boek beschreven zijn. 
20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 
21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. 

 

Zingen: Lied 518: 1 en 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 444: 1A, 2V, 3M, 4 en 5 allen  
1. Nu daagt het in het oosten,   2. De duisternis gaat wijken 

het licht schijnt overal:    van de eeuwenlange nacht.  

Hij komt de volken troosten,   Een nieuwe dag gaat prijken  

die eeuwig heersen zal.    met ongekende pracht.  


