
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Orde van Dienst 
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 

 
22 november 2020 om 10:00 uur 

Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ 
te IJsselmuiden en Grafhorst 

 
 

‘Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij  
door Christus allen levend worden gemaakt.’ 

 
 

Voorganger: Ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: Alie Weever 

Organist: Frank Tanghe 
Kosters: Harry Dekker en Gert Kragt 

 



VOOR DE DIENST 
Lied 885 - Groot is uw trouw o Heer 
Hemelhoog 460 - Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam (via YouTube) 
 
WELKOM EN MEDEDELINGEN 
 
ZINGEN: Psalm 30: 1 en 4  
1. Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd 
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
en Gij schonk mij dit nieuw bestaan! 
Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
werd tot een schaduw die voorbijging. 
 
4. Ik riep U aan in grote nood: 
‘Ach Heer, wat winst is in mijn dood? 
Zal ik nog zingen tot uw lof, 
als ik terneerlig, stof in stof? 
Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming! 
Heer, red mij, toon mij uw ontferming!’ 
 
STIL GEBED, BEMOEDIGING EN GROET 
 
GEDICHT 
 
GEBED VAN VEROOTMOEDIGING 
 
ZINGEN: Opwekking 71  (via YouTube) 
Refr.  Jezus leeft in eeuwigheid,  

Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.  

 
1. 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:  (refr.) 

 

DANKGEBED, VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER  (samen hardop) 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
ZINGEN: Lied 727: 1, 2, 4 en 10 
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, halleluja..! 
 
2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;  
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;  
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.  
Halleluja, 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, halleluja..! 
 
10. Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!  
Halleluja, halleluja..! 
 
 
ZEGEN  (met aansluitend gezongen ‘Amen’)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De volgende eredienst is op: 
22-11-2020   19:00 uur    voorganger ds. A.H. van Veluw          Jongerendienst 

 

 



 
 
 
 
 
WE NOEMEN DE NAMEN 
 
Overledenen 2020 (kerkelijk jaar 25-11-2019 t/m 22-11-2020)  
25-11-19 Klaasje Scheer - Visscher        82 j. 
02-01-20 Jan van der Vegt          60 j. 
10-02-20 Hendrika Catharina Maria Karel      78 j. 
29-02-20 Maria Johanna van Staveren       90 j. 
09-04-20 Johanna Felix – Sleurink        89 j. 
31-07-20 Egbertus Klooster         88 j. 
02-09-20 Wilhelmus Marinus Brink       75 j. 
19-10-20       Benny Sollie-Klooster          95 j. 
 
17-12-19 Zwaantje Hendrika Drost - van Heerde     90 j. 
07-02-20 Gerrit Kattenberg         64 j. 
01-04-20 Jentje van de Grift – Pap        70 j. 
02-04-20 Jan Willem Kanis         80 j. 
07-04-20 Hendrik van der Kolk        93 j. 
25-04-20 Derkje Penninkhof – Groothedde      89 j. 
15-06-20 Jentini Sleurink-Scholten       71 j. 
02-08-20 Femmigje Aaltje Rika Visscher - van der Werken    82 j. 
05-10-20 en haar man: Marten Visscher       84 j.  
20-08-20 Geertje Zand – Tuinman        92 j. 
  

 

Tot slot steken we een extra kaars aan voor die éne die jij in je hart draagt,  
die u in uw hart draagt.  
 
De aanwezige families kunnen op uitnodiging één voor één een kaars 
aansteken; onder gezang:  
 
Taizé: In de Heer, vind ik heel mijn sterkte,  

in mijn God, mijn vreugdezang, 
Hij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en ken geen angst, 
op U vertrouw ik en ken geen angst. 

 

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:  
 
Refr.  Jezus komt in eeuwigheid  

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven. 

 
LEEFREGEL: Romeinen 14: 7-9 
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  
 
SCHRIFTLEZING: Psalm 30: 7-13 
7In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen. 
8HEER, U had mij lief en ik stond als een machtige berg, 
U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. 
9U, HEER, roep ik aan, U, Heer, smeek ik om genade. 
10Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in het graf? 
Kan het stof U soms loven en getuigen van uw trouw? 
11Luister, HEER, en toon uw genade, HEER, kom mij te hulp. 
12U hebt mijn klacht veranderd in een dans, 
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. 
13Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. 
HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven. 
 
Hebreeën  11: 1-2 (NBV)  
1Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons 
van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit 
vroeger tijden geprezen. 
 
NBG: Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs 
der dingen die men niet ziet. 



1 Korinthe 15: 12-22   12Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat 
hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de 
doden niet zullen opstaan? 13Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet 
opgewekt; 14en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder 
inhoud en uw geloof zinloos. 15Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem 
hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – 
want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben 
gedaan. 16Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet 
opgewekt. 17Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u 
nog een gevangene van uw zonden 18en worden de doden die Christus 
toebehoren niet gered. 19Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij 
de beklagenswaardigste mensen die er zijn. 20Maar Christus is werkelijk uit de 
dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21Zoals de dood er is 
gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door 
een mens. 22Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen 
levend worden gemaakt.  
 
ZINGEN: Lied 913: 1 en 2 
1. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom! 
 
KINDERMOMENT 
 

KINDERLIED: Afscheid van Ben Ketting  (via YouTube) 
refr.  Er is een God die geen afscheid neemt. 

Hij houdt van groot en klein. 
Hij is niet ver, want hij woont in je hart. 
Zo kan hij toch bij je zijn. 

 
1. Nemen van afscheid maakt soms dat je huilt. 
Je zoekt naar een laatste zin. 
Maar weet je wel, dat de herinnering schuilt  
in een kamertje hier binnen in.  

2. God weet heel goed van je ergste verdriet. 
Nee, het geeft niet wie je bent. 
Hij is bij jou als een vriend die je niet ziet, 
maar die je wel heel goed kent. (refr.) 

 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: Lied 725 (via YouTube) 
1. Gij boden rond Gods troon, die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt op vleugels van het licht. 
 Draagt met uw stem, ons mensenlied, 
 opdat het zingt, alleen voor Hem. 
 
2. Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem, 
 hoezeer uw hart verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem. 
 Hef dan het hoofd en leef voorgoed 
 haar tegemoet. God zij geloofd! 
 
 3. Ook ik zing voluit mee, de glorie van de naam. 
 Met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan. 
 Dat tot het eind, mijn leven lang 
 vol van gezang om Hem mag zijn. 
 
 
DIENST VAN HET GEDENKEN  
 
GELOOFSBELIJDENIS  (gesproken, allen gaan staan) 
 
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, 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 


