
 
 

Orde van dienst  
op 4 december 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: mv. H. Stuut-Vogelzang – Boerakker 

 Pianiste: Moniek Timmer 

 
 

- Woord van welkom en afkondigingen 
 

- Zingen 433 Kom tot ons de wereld wacht. 1,2,4,5 
 

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

 

2. Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 

4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

 

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

 

- Votum en Groet 
 

- Gebed 
 

- Uitleg bloemschikking 
 

- Moment met de kinderen, zie draaiboek 2e zondag advent 
 

- Zingen 438 God lof nu is gekomen 1,2,4 
 

1. God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 



2. Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 
 

4. Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 

 
- De tien woorden: Wij loven met hart en ziel 
 
- Zingen 466 O wijsheid daal als vruchtbare taal 1,2,3 

 
1.  O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 

Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
2.   O kom, die Heer en meester zijt, 

verschijn ons toch in majesteit! 
Verlichte wolk en lopend vuur, 
zo waart Gij eens op aarde hier. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
3. Ja kom, Gij wortel Isai, 

verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o herder, sla de boze leeuw! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
- Gebed bij het openen van de Bijbel 

 
 
 
 



- Lezing: Ruth 1: 16 – 2:6 
 

16Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te 
gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw 
volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17Waar u sterft, zal ook ik sterven, en 
daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden, en anders 
mag de HEER met mij doen wat Hij wil!’ 18Naomi zag dat Ruth vastbesloten 
was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. 19Zo gingen zij samen 
verder, tot in Betlehem. 
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de 
vrouwen: ‘Dat is toch Naomi?’ 20Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Naomi, 
noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 
21Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen 
laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de HEER zich tegen mij 
heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’ 22Zo kwam 
Naomi terug uit Moab, samen met haar schoondochter Ruth, de Moabitische. 
Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst. 
21Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een 
moedig en invloedrijk man, die Boaz heette. 
2Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: ‘Ik wil graag naar het land gaan om 
aren te lezen bij iemand die mij goedgezind is.’ Naomi antwoordde: ‘Doe dat 
maar, mijn dochter.’ 3Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de 
maaiers aan. Bij toeval kwam ze op de akker van Boaz, het familielid van 
Elimelech. 4Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met 
jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. 5Boaz 
vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 6De 
man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met Naomi mee 
teruggekomen is. 
 

- Overdenking. 
 

- Zingen 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 1,2 
 

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 aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige 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! 



- Gebed 
 

- Advents Collecte uitleg 
 

- Slotlied 444 Nu daagt het in het oosten 5 verzen 
 
1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

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

3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

- Zegen 
 


