
 
 

Orde van dienst  
op 27 november 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: ds. Adri Dingemanse 

 Organist: Egbert van Goor 
 

 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

- Woord van welkom en afkondigingen 
 

- Aanvangslied: Lied 442 : 1 en 2 (NLB2013) Op U mijn Heiland.. 
 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

- Stilte - persoonlijke voorbereiding 
 

- Groet en bemoediging  
 

- Psalm 27 : 4 en 7 
 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!. 

 
 



7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 
- Uitleg van de bloemschikking 
 
- Gesprek met kinderen; daarna gaan ze naar de kinderdienst 

 
- Kyriëgebed 
 
- Lied van schuldbelijdenis: Evang. Liedb 304 : 1 t/m 4 Vader vol van 

vrees en schaamte.. 

 
1.  Vader, vol van vrees en schaamte 

buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 
2.   Heer ontferm U over ons 

die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 

 
3. Vader, in dit uur der waarheid 

keren we’ ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw.. 

 
4.   Vul ons met uw heil'ge Geest, 

geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw Naam verhogen, Heer. (2x) 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
- Gebed 

 
- Bijbellezing Mattheüs 25 : 1-13 
 
 
 
 



- Zingen:  748 : 1, 4 en 5 (NLB2013) Het duurt niet lang meer.... 
 

1.  Het duurt niet lang meer tot de tijd 
van Christus aan zal breken, 
en Hij in grote heerlijkheid 
het oordeel uit zal spreken. 
Het lachen is dat uur gedaan, 
als alles zal in vuur vergaan, 
naar Petrus heeft geschreven. 

 
4.  O Jezus, help mij dan ter tijd 

terwille van uw wonden, 
dat in het boek der zaligheid 
ook mijn naam wordt gevonden. 
Ik koester ook geen twijfel meer, 
ik weet ook wel, getrouwe Heer, 
dat Gij hebt overwonnen. 

 
4.  Heer Jezus, ach wat duurt het lang 

tot aan die dag der dagen. 
Zie ons op aarde klein en bang, 
bezocht door duizend plagen. 
Kom rechter in uw majesteit 
in uw genade, kom, bevrijd 
ons van het kwade. Amen. 
 

- Overdenking. 
 
- Zingen: Lied ..   751 : 1 t/m 5 NLB2013 De Heer verschijnt 
 

1.  De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 

   

2.  Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 
 

3.  Wie waakt er als een trouwe knecht, 
zijn meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan?  
 

4.  Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet?. 



5.  De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
- Gebeden: 

 - voorbeden 
 - dankzegging 
 - 'Onze Vader' 

 
- Inzameling der gaven 

 
- Slotlied: Evang. Liedb 411.... Jezus leeft in eeuwigheid. 
 

Refrein 1 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
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: 
 
Refrein 1 
 

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, die met driemaal 'amen' wordt beantwoord. 
 


