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                 Orde van dienst  
op 28 november 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Jan Stap, Wanneperveen 

Organist: Niek Schuringa 

   
  
- Mededelingen 

 

- Intochtslied: NLB 433: 1 en 5 
    

1.   Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 

 

5.   Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 

- Stil Gebed 
 

- Votum en Groet 
 

- Zingen NLB 25-a: 1 
 

1.   Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 

- Gebed van verootmoediging/ toenadering 
 

- Zingen NLB 25-a: 2 
 

2.   Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 
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- Genadeverkondiging 
 

- Zingen NLB 121: 3 en 4 
 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 

 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 

- Regel der Dankbaarheid 
 

- Zingen NLB 305: 1, 2 en 3 
 

1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

- Gebed bij de opening van Gods Woord 
 

- OT – Schriftlezing : Zacharia 14:4-9 
 

4Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De 
Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de 
andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. 5 
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Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken 
tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning 
Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de 
zijnen. 6Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 
7Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen 
dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8 
Als 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. 

 

- Zingen: NLB 451: 1 en 3 
 

1. Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 

 

3. Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 

 

- NT – Schriftlezing : Lucas 21: 25-36 
 

25Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 
zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 
26de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op 
een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote 
luister. 28Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, 
want jullie verlossing is nabij!’ 
29Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere 
bomen. 30Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31Zo 
moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk 
van God nabij is. 32Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen 
zijn wanneer dit alles gebeurt. 33Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden zullen nooit verdwijnen. 34Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt 
door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die 
dag jullie overvalt, 35onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling 
zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36Wees waakzaam en bid 
onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de 
Mensenzoon te kunnen verschijnen.’ 
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- Zingen: NLB 769: 1 en 6 
 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

6. Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 

- Verkondiging 
 

- Zingen NLB 757  (Koortje: alle verzen Gemeente: het refrein) 
 

Refrein: 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home. 
 

1. I looked over Jordan, and what did I see 
coming for to carry me home. 
A band of angels coming after me, 
coming for to carry me home. O, 
 

Refrein: 
 Swing low, sweet chariot 

Coming for to carry me home 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home. 
 

2. If you get there before I do, 
coming for to carry me home. 
Tell all of my friends I'm comin’ too, 
coming for to carry me home. O, 
 

Refrein: 
 Swing low, sweet chariot 

Coming for to carry me home 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home. 
 

3. The brightest day that ever I saw 
coming for to carry me home. 
When Jesus washes my sins away, 
coming for to carry me home. O, 
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Refrein: 
 Swing low, sweet chariot 

Coming for to carry me home 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home. 
 

4. I’m sometimes up and sometimes down, 
coming for to carry me home. 
But still my soul feels heavenly bound, 
coming for to carry me home. O, 
 

Refrein: 
 Swing low, sweet chariot 

Coming for to carry me home 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home. 
 

- Dienst der Gebeden  
(Dankgebed, voorbede, stil gebed, samen: Onze Vader ….) 

 

- Slotzang NLB 444: 1, en 2 
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal.het vaderland. 

 

2.   De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 

- Zegen (gezongen Amen, Amen, Amen) 
 


