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Orde van Dienst 
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 

 
25 november 2018 

De Hoeksteen 
IJsselmuiden 

 

HIJ LIET ME EEN RIVIER ZIEN MET WATER  
DAT LEVEN GEEFT. 

 

 
 
 
 
 

Voorgangers: 
Ds. G.H. Labooy 

Ds. H.J. van Maanen 
Ds. A. H. van Veluw 
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Oudering van dienst: Wilma Limburg 
Organist: Gerwin van der Plaats 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 
 
 
VOOR DE DIENST   
Lied 885:   Groot is uw trouw, o Heer 
Kinderlied 431:   Jezus is de goede herder (HemelHoog 428) 
 
WELKOM EN MEDEDELINGEN 
 
ZINGEN: Psalm 68: 9  Nieuwe Berijming 
God is de bron, de klare wel, 
springader voor heel Israël, 
uit Hem vloeit louter zegen. 
Zijn lof ontspringt als een fontein, 
zijn volk zal louter vreugde zijn, 
komend van allerwege. 
God, onze sterke bondgenoot, 
toon ons uw macht, uw krachten groot; 
Gij zult uw stad gedenken. 
Vorsten van verre bieden Hem 
terwille van Jeruzalem 
hun eerbied, hun geschenken. 
 
STIL GEBED, BEMOEDIGING EN GROET 
 
ZINGEN: Psalm 68: 10 Oude Berijming 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
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Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
GEBED VAN VEROOTMOEDIGING 
 
Kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten (HemelHoog 422) 
1. Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont de vader in de Hemel 
die van alle kinderen houdt. 
 
2. Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 
Kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor de grote en voor de kleine 
wil de heer een helper zijn. 
 
3. Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen wij de handjes saam 
Heer die altijd naar ons luistert 
Neem dan nu ons danklied aan. Amen. 
 
LEEFREGEL: Romeinen 14: 7 t/m 9 
Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft 
voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en 
wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu 
leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is 
gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de 
doden en de levenden. 
 
GEBED OM DE HEILIGE GEEST  
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Zacharia 14: 8-9 
8Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water 
ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en 
de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de 
winter. 9En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan 
zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.  
 
 
Openbaring 21-22: 
21De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een 
parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en 
schitterden als glas. 22Maar een tempel zag ik niet in de stad, 
want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het 
lam. 23De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: 
over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24De 
volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde 
betuigen daar hun lof. 25De poorten zullen overdag nooit gesloten 
worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26De volken zullen in 
haar hun lof en eer komen betuigen. 27Maar alles wat 
verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en 
leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in 
het boek van het leven staan, het boek van het lam. 
221Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier 
was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van 
het lam. 2In het midden van het plein van de stad en aan 
weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf 
vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de 
boom brachten de volken genezing. 3Er zal niets meer zijn 
waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal 
daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4en hem 
met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5Het 
zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht 
van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht 
zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. 
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ZINGEN: Lied 729 Zij gaan op naar de stad van de vrede 

 
2. Zij zien terug op de groenende aarde 
en bloeiende zomers zo vol, 
Ze vergeten het kwaad en de kilte 
van het oud bestaan, van het leven toen, 
en zij zingen, zingen, ja zingen 
een nieuw jubelgezang. 
 
3. Zij ontmoeten hun dierbare vrienden, 
hun verwanten zo lang al gemist 
en zij lachen en dansen en springen 
met de engelen, met de heiligen, 
en zij zingen, zingen, ja zingen 
een nieuw jubelgezang. 
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4. Zij ontmoeten de levende Here, 
zien de Eeuwige, eindelijk thuis, 
gaan in lichtlichaam op hem gelijken. 
Vaste hoop was Hij, nieuwe dag is Hij, 
en zij zingen, zingen, ja zingen 
een nieuw jubelgezang. 
 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: Lied 985: Heilig, Heilig, Heilig! 
1.  Heilig; heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 
 
2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
 
DIENST VAN HET GEDENKEN  
 
GELOOFSBELIJDENIS (gesproken, staande) 
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 weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, 



7 

 

waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, en 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, 
Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de 
zonden, de opstandig van het lichaam, en een eeuwig leven. 
Amen 
 
ZINGEN: Blijf mij nabij Liedboek 247: 1, 3 en 4 
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
  
 
WE NOEMEN DE NAMEN 
Overledenen 2018 (kerkelijk jaar 27-11-2017 t/m 24-11-2018)  
 
GELEZEN: Gezang 265: 20 
Van alle kanten komen zij  
de lange lanen door,  
het is een eindeloze rij,  
de kinderen gaan voor.  
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07-03-18 Julian Bastiaannet          anderhalf jaar 
 
27-11-17 Hendrik Marius Schilder   79 j 
 
09-12-17 Hendrika van Dijk-Leeuwestein  80 j. 
 
06-01-18 Willem Modders    68 j. 
   
11-01-18 Marrigje Nijboer-van de Vegte   87 j. 
   
21-01-18 Wilhelmina Kanis-Holtland   94 j. 
   
04-02-18 Harm van den Belt    84 j. 
  
07-04-18 Gerda Westendorp - de Vries   65 j. 
 
15-04-18 Aaltje Knoeff - van den Berg   88 j. 
   
08-06-18 Willempje Hansink - Rook   90 j. 
   
10-06-18 Johannes Meuleman    82 j. 
 
15-06-18 Kornelis van de Beek    50 j. 
   
24-06-18 Willemina Flier - Weever   82 j. 
   
09-07-18 Frans de Ruiter    85 j. 
 
20-07-18 Gerrigje (Gerrie) Koers   74 j. 
   
21-09-18 Gerrie Klooster – Brink   81 j. 
 
03-11-18 Gijsbertus Sollie    65 j. 
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GELEZEN: Gezang 265: 1, 2 en 3 
1. Jeruzalem, mijn vaderstad,  
mijn moederhuis, wanneer  
zal ik u zien zoals ge zijt,  
de bruid van onze Heer?  
  
2. Daar is geen pijn en geen verdriet,  
geen afgunst en geen nijd,  
en angst en armoe zijn er niet  
maar altijd vrolijkheid. 
  
3. Daar is geen zon, daar is geen maan,  
geen mist, geen duisternis,  
maar 't licht komt van de troon vandaan  
waar de Messias is.  
  
 
 

 

 
Wie dat wil kan een kaarsje 
aan steken ter herinnering 
aan een dierbare. 
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Gemeente zingt ingetogen onderwijl (het orgel volgend): 
 
Taizé: 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe, dat mijn duister tot mij spreekt; 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor uw liefde, o Heer; 
 
Taizé: 
Jesus, remember me, when You come into your kingdom. 
(Jezus, herinner mij, wanneer U in uw koninkrijk komt) 
 
Taizé: 
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Tot slot steken we een kaars aan voor de mensen die stierven en 
aan wie niemand meer denkt. 
Een eenzame man zonder familie 
Een vluchteling die verdronk in de Middellandse Zee 
Een vrouw die stierf in een Noord-Koreaans kamp 
Een kind uit een sloppenwijk 
 
ZINGEN: Lied 727: 1, 4 en 10 (staande)  
1. Voor alle heil’gen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd 
zij u naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja…! 

 
4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,  
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,  
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja…!  

 
10. Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! Halleluja…! 
 
DANKGEBED, VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN    
1e collecte: Kerk in actie - Pastoraal team binnenvaartschippers 
2e collecte: Jeugdwerk 
 
SLOTLIED Opwekking 43: 1, 3 en 4   In Gods overwinning 
1. In Gods overwinning 
trekken wij ten strijd. 
Samen in zijn leger, 
Hem ten dienst gewijd. 
Christus, onze Koning, 
stelt Zich aan het hoofd. 
Hij heeft ons de zege     ) 
in de strijd beloofd.        )2x 
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3. Tronen, machten, krachten 
zullen dra vergaan, 
waar de heil'gen samen 
vastgeworteld staan. 
Niets kan ons weerhouden, 
jagend naar het eind. 
Glorie voor de Schepper,  ) 
nu en voor altijd.                 )2x 
 
4. Volg uw Meester, kind'ren, 
sluit u vast aaneen. 
Hef het schild als pijlen 
suizen om u heen. 
Hem zij eer, aanbidding, 
roem en heerlijkheid. 
Zingen wij tot glorie     ) 
Hem in eeuwigheid.      )2x 
 
UITNODIGING voor samenzijn straks 
 
ZEGEN (met aansluitend gezongen ‘Amen’)  
 
 
Wij vinden het heel waardevol dat veel families van overledenen 
vertegenwoordigd zijn. Voor al de families is er na de dienst 
koffie.  
 
 
 
 
  
De volgende erediensten zijn op: 
25-11-2018  19:00   Voorganger ds. J. de Kok              Jongerendienst 
02-12-2018  10:00   Voorganger ds. G.H. Labooy      Heilig Avondmaal 
02-12-2018  19:00   Voorganger ds. H.J. van Maanen V.Z.  Avondmaal  


