
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 
Refrein:  Jezus leeft in eeuwigheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
 Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
refrein 
 

2.Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

 
Refrein 2 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
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: 
09-12 om 10.00 uur ,Voorganger ds. R.A. Houtman, Epe 
09-12 om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy 
 
 

 
        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 2 december-2018 
  Aanvang: 19.00 uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Nanda de Groot   

             Organist: Jeroen van der Scheer 
Koster: Harry Dekker en Richard Kragt  

  
1e advent 

Voortzetting Heilig Avondmaal 
Zingen voor de dienst 
Opwekking 334: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
NLB 461: Wij wachten op de koning (lied van de maand) 
 
Mededelingen 
 
Zingen Lied 273: 1, 3 en 5 
1. Looft God, die zegent al wat leeft,    3. Looft God, zijn vinger wijst ons aan, 

Der heemlen Heer is Hij,        een toren in de tijd, 
die tussen ons zijn woning heeft.     dat het ten hemel toe moet gaan, 
Die ver is, is nabij.          en gaat in eeuwigheid. 
 

5. Looft God, die ons aan tafel vraagt, 
Loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
 
Zingen Lied 444 
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. 

 
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. 



 
 
 
Gebed  
 
Lezing  Jesaja 25 
51HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk 
zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar 
uitgevoerd. 2Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een 
ruïne; het bolwerk van barbaren is geen stad meer, nooit zal ze worden herbouwd. 
3Daarom zal het gewelddadige volk u eren, de stad van wrede volken ontzag voor u 
tonen. 4U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, 
beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede 
volken is als een stortbui tegen een muur, 5als hitte in een dorre streek. U doet het 
barbaarse gejoel verstommen, u tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van 
een wolk de hitte tempert. Het feestmaal op de Sion 6Op deze berg richt de HEER van 
de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en 
belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.7Op deze 
berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle 
volken omhuld zijn.8Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van 
elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg– de HEER heeft 
gesproken. 9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons 
redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 10De 
hand van de HEER rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals 
stro in mest wordt getreden; 11Moab spreidt zijn armen uit als iemand die tracht te 
zwemmen, maar hoe hij ook met zijn armen maait, de HEER laat hem door zijn 
hoogmoed ten onder gaan. 12Hij haalt de hoge, versterkte muren omver, hij maakt ze 
met de grond gelijk, niets laat hij ervan heel. 
 
Zingen  Psalm 133 
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 

van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 

 
2. Als olie die Aärons baard en kleren 

met geur doordringt, zo is de gunst des Heeren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 

 
3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,  

hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 

 

Verkondiging 
 
Zingen Lied 747: 1, 5, 7 en 8 
 

1. Eens komt de grote zomer    5. Ja, Hij zal ons geleiden 
waarin zich 't hart verblijdt.     in 't schone paradijs, 
God zal op aarde komen      het bruiloftsmaal bereiden 
met groene eeuwigheid.      zijn grote naam ten prijs. 
De hemel en de aarde       De liefde die wij zingen, 
wordt stralende en puur.      zo schoon, zo ongekend, 
God zal zich openbaren      zal uit de bron ontspringen 
in heel zijn kreatuur.       van God ons middelpunt. 

 
 

7. Dan zijn wij aangezeten     8. Dan zal het loflied schallen 
In Gods verheven zaal,      rondom de gouden troon, 
en zullen met Hem eten      dan heffen wij daar allen 
het eeuwig avondmaal.      met grote vreugde aan: 
Dan schenkt de boom des levens   lof zij en eer en sterkte 
ons vrucht in overvloed      de Vader en de Zoon, 
en van de stroom des levens     de Geest om al zijn werken 
drinken wij daar met God.     zij lof van nu voortaan. 
 
 
 

Viering Avondmaal 
 
Gebed 
Zingend gebed Lied 405:2 
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe englen, onvolprezen Heer. 
Vervolg gebed, afgesloten met ‘ Onze Vader’  
 
 
Vredegroet en Nodiging 
 
Zingen Lied: 23b: 1 en 4 
1. De Heer is mijn Herder!     4. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust;       In 't hart der woestijn 
Hij zal mij geleiden        verkwikken en laven 
naar grazige weiden.       zijn hemelse gaven; 
Hij voert mij al zachtkens      Hij wil mij versterken 
aan waatren der rust.       met brood en met wijn. 

 
 


