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Lied voor de dienst, van ds. Bronswijk (melodie van Gezang 291, Liedboek 
voor de kerken, Nooit kan 't geloof te veel verwachten) 
 
Wij leven nog in diepe dalen 
en zien geen einde aan de nacht. 
Wij horen wel van ster en stralen, 
maar zijn een volk dat eind’loos wacht. 
Toch willen wij op morgen hopen, 
door een belofte aangevuurd, 
dat eens de tak weer uit zal lopen, 
en dat de winter niet lang duurt. 

Eens zal de grote zomer komen, 
de leeuw groet dan het kleine lam. 
En in de schaduw van de bomen 
speelt er een kleuter met een slang. 
De wereld zal, vervuld van wijsheid, 
in bloei staan door gerechtigheid. 
En wij, als een banier der volk’ren, 
ademen de Messias-tijd. 

Hij komt, hij komt hier vast en zeker. 
Wij leven hem hier tegemoet. 
Breken zijn brood, drinken zijn beker, 
delen zijn delen, zoals moet. 
Wij gaan de weg die is gewezen 
en volgen na wat hij ons deed. 
Messias Jezus, uw belofte 
tilt mensen weg uit nacht en leed 
 
Woord van welkom 
 
Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 72: 1,4 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
  
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Aansteken van de tweede Adventskaars  
 



Bloemschikking  
 
Gebed 
 
Woord van genade 
 
Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 885: 1,2 Groot is uw trouw 
 
Tien geboden 
 

1. Geef God alle eer, want zo vier je de vrijheid meer en meer 
2. Maak God niet zo klein als jouw beeld van Hem, want Hij is veel groter: Hij 

is: ‘Ik ben die Ik ben’! 
3. We mogen God noemen bij zijn eigen naam, zo wil Hij met ons meegaan. 

Misbruik die naam dan niet, want zo doe je God verdriet 
4. Vier op de dag van God Gods bevrijdingsfeest, tijd om te genieten van hoe 

goed God voor ons is geweest. 
5. Heb respect voor je ouders en de oudere generatie, want zij vertellen de 

verhalen van Gods gratie 
6. Ontneem niemand de ruimte om te leven, want ook die ander is geschapen 

naar Gods beeld en aan jou gegeven 
7. Ga zorgvuldig om het verbond van liefde en trouw, want dat is het 

fundament van het levensgebouw 
8. Neem niet wat van een ander is, maar deel van al je gaven uit, zorg voor 

elkaar is Gods besluit 
9. Liegen en slechte dingen zeggen breekt de ander af, zeg wat opbouwt en 

wat goed doet is – dat is Gods maatstaf 
10. Wees niet jaloers en hebzuchtig – dat maakt het leven zinloos en vluchtig. 

Sta open voor wat je hebt ontvangen, zodat je bidden begint met danken 

 
Reclameposter, deze zondag van Johannes de Doper 
 
Filmpje van Ad Verteller 
 
Projectlied Geloof met me mee,  
 
Geloof met me mee  
Dan wordt het Advent 
Want God maakt aan ons  



Zijn vrede bekend 
 
Geloof dat vandaag  
Gods toekomst begint 
en jij bent erbij,  
want jij bent Zijn kind 
 
Zo gaan wij op weg, 
op weg met het licht. 
Op zoek  naar een mooi 
en hoopvol bericht. 
 
Gebed om de Heilige geest 
   
Bijbellezing: Ezechiel 36: 22-28 
 
22Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, 
volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die 
je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23Ik zal mijn grote naam, 
die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken 
zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien 
dat ik heilig ben; 24ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die 
landen en laat je naar je eigen land terugkeren. 25Ik zal zuiver water over jullie 
uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26Ik 
zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit 
je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27Ik zal jullie 
mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in 
acht nemen. 28Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven 
heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 
 
Bijbellezing: Lukas 3: 1-6 
 
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus 
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over 
het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas 
en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de 
zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan 
verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten 
komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4zoals geschreven staat in 
het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: 



‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
5Iedere kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 
 
Zingen, uit het Nieuwe Liedboek 439: 1,3,4 Verwacht de komst des Heren 
 
Preek  

 
   Een nieuw begin 

    
Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, lied 654: 1,6 Zing nu de Heer, stemt allen in 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Bijdrage Amnesty International 
 
Collecte 
 

Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, lied 871: 1,2,3,4 Jezus zal heersen waar de 
zon 
 

Zegen 
 
 
 


	De morgendienst in de Hoeksteen op 9 december 2018
	Stil gebed, bemoediging en groet
	Aansteken van de tweede Adventskaars
	Zegen


