
Orde van dienst PG De Hoeksteen – ds. Luci Schermers 
Zondag 29 november 2020  
Eerste advent 
 

Welkom  

Aansteken van de kaarsen 

Lied 25a: 1 en 2 
 
Stilte 
 
Bemoediging en drempelgebed 
  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,  
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,  
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
V: Laten we bidden: 
…. door Jezus Christus onze Heer.   
G: Amen  
 
Eerste advent 

Kyriegebed 

Lied Stef Bos: Geef licht  https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A 

Het wordt steeds vroeger donker. De winter is in zicht. Alles keert naar binnen. De gordijnen 
gaan weer dicht. De tijd staat op een kruispunt. Niemand weet waarheen. De schoonheid is 
soms ver te zoeken. De dromer staat alleen. 
Geef licht, geef licht. Voor een uitweg uit het donker. Geef wat er vaak niet is: geef licht, geef 
licht, geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. 
 
Zie de wereld om ons heen. Zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders, zie hun volk 
dat crepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te 
klein om het niet te willen zien.  
Geef licht, geef licht. Voor een uitweg uit het donker. Geef wat er vaak niet is: geef licht, geef 
licht, geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. 
 
Ik stak mijn kop onder de grond Maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei: je moet 
iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch 
niets uit kan halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen…  
En Hij geeft licht, geeft licht voor een uitweg uit het donker, voor wat er vaak niet is Dus geef 
licht, geef licht, geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.  

 

Kindermoment en kinderlied 
 
DIENST VAN HET WOORD 

V: De Heer zij met u.  
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Gebed 

https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A


 
Eerste lezing Jesaja 63: 19b – 64: 8 

Lied 437: 1, 2, 5 en 6 

Tweede lezing Markus 13: 24-37 

Lied 751: 1 t/m 5 

Preek 

Lied 462: 1 t/m 6 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 

Slotlied 439: 1 en 3 

Zegen 

Orgelspel 

 

 

 


