
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 17 december 2017 om 10.00 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard
Ouderling van dienst: Jan Kraan
Organist: Jeroen van der Scheer
Kosters: Rudi en Gerjan

Zingen voor de dienst:
-Opw. 525: 1 en 3: ‘Jubel het uit!’ 
-Opw. 464: 1 en 2: ‘Wees stil voor het aangezicht van God’  

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Psalm 130: 3 en 4 (NLB)
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
 Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
 Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
 blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
 De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
 Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
 aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Een van onze kinderen steekt de derde kaars aan

Zingen lied ‘Heft op uw hoofden, poorten wijd’ (NLB gezang 435: 1 en 2) 
1. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
 Wie is het, die hier binnen rijdt?
 Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
 en Heiland vol barmhartigheid!
 Hij geeft de wereld ‘t leven weer.
 Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
 looft Hem, die sterk van daad
 de deuren binnen gaat.

We horen het gebod van God

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
 zachtmoedigheid zijn metgezel.
 Hij draagt een kroon van heiligheid,
 een scepter van barmhartigheid.
 Hij maakt ons vrij, de angst vedwijnt,
 Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
 door Hem geschiedt Gods raad,
 zijn heerschappij bestaat!



Zingen lied ‘O, Heer die onze vader zijt’ (NLB 836: 1 en 5)
1. O Heer die onze Vader zijt,
 vergeef ons onze schuld.
 Wijs ons de weg der zaligheid,
 en laat ons hart, door U geleid,
 met liefde zijn vervuld.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen: 2 Petrus 3:8-14 en 2 Petrus 1:3-7
8. Eén 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. 9. De  Heer  is 
niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft 
alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand 
verloren gaat.
10. De  dag van de  Heer  zal komen als een  dief. De hemelsferen zullen die dag 
met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt 
blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. 11. Als dit allemaal 
op die manier te gronde gaat, hoe  heilig  en vroom moet u dan niet leven, 12. u 
die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag 
gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten 
weg. 13. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, waar  gerechtigheid  woont.
14. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen 
om smetteloos, onberispelijk en in  vrede  door hem te worden aangetroffen.

2 Petrus 1:3-7
3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom 
leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en 
wonderbaarlijke kracht. 4. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, 
opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van 
de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 5. Span 
daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw 
deugdzaamheid met kennis, 6. uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing 
met volharding, uw volharding met vroomheid, 7. uw vroomheid met  liefde  voor 
uw broeders en zusters, en uw  liefde  voor uw broeders en zusters met  liefde  voor 
allen.

Zingen Psalm 96: 1, 6 en 7 (NLB)
1. Zingt voor de Heer op nieuwe wijze,
 zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
 boodschap zijn heil van dag tot dag,
 wek bij de volken diep ontzag
 voor ‘t wonder van zijn gunstbewijzen.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
 geen hartstocht ons verwart.
 Maak Gij ons rein en welgezind,
 en spreek tot ons in vuur en wind,
 o stille stem in ‘t hart.



6. In ‘t lied dat klinkt als Hij zal komen
 zijn aard’ en hemel opgenomen,
 de zee herhaalt het duizendvoud
 en door de stilte van het woud
	 weerklinkt	het	loflied	van	de	bomen.

7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
 De Rechter rijdt de wereld binnen,
 Hij richt de aarde naar zijn recht,
 het pleit der volken wordt beslecht.
 Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging Thema: In verwachting, maar hoe? Kerntekst: 2 Petr. 3: 13,14

Zingen lied ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (OLB gezang 117:  1, 4 en 7)
1. Hoe zal ik U ontvangen,
 hoe wilt Gij zijn ontmoet,
 der wereld hoogst verlangen,
 des harten heiligst goed?
 Wil zelf uw fakkel dragen
 in onze duisternis,
 opdat wat U behage
 ons klaar en zeker is.

4. ‘k Lag machteloos gebonden -
 Gij komt en maakt mij vrij!
 Ik was bevlekt met zonden - 
 Gij komt en reinigt mij!
 Het leven was mij sterven
 tot Gij mij op deedt staan
 Gij doet mij schatten erven,
 die nimmermeer vergaan.

7. Nog eens zal Hij verschijnen
 als richter van ‘t heelal,
 die ‘t hoofd van al de zijnen
 voor eeuwig kronen zal.
 Nog is die dag verborgen,
 wacht hem gelovig af,
 terwijl de grote morgen
 reeds schemert boven ‘t graf.

Kinderen komen terug van de nevendienst



Overlijdensbericht

Zingen Psalm 68:7 (NLB)
7. God zij geprezen met ontzag. / Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede. / Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet / en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht, / Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen. / Hij droeg ons door de diepte heen,
 de Heere Heere doet alleen / ons aan de dood ontkomen.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven: 
 1e collecte bestemd voor De Herberg - pastoraal diaconaal centrum            
 2e collecte bestemd voor Jeugdwerk

Zingen lied van de maand ‘Zal er ooit een dag van vrede’ (NLB 462:1, 2, 5, 6) 
1. Zal er ooit een dag van vrede,
 zal er ooit bevrijding zijn
 voor wie worden doodgezwegen
 levenslang gebroken zijn?

5. Zoals bomen mensen tonen
 dat er kracht tot groeien is
 zal de zoon der mensen komen
 die de boom des levens is.

Zegen, antwoord gemeente:
 Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!
             
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
 Aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Eredienst is vanavond om 19.00 uur:
voorganger ds. H.J. van Maanen - jongerendienst

  

2. Zal er ooit een blijvend heden
 vol van goede vrede zijn
 waar geen pijn meer wordt geleden
 en het leven nieuw zal zijn?

6. Zoals sterren mensen melden
 dat geen nacht te donker is
 zal een kind ons komen redden
 dat het licht der wereld is.


