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Epe, Grote Kerk 
31 december 2015 18.30uur 
Tweede adventzondag 
Schriftlezingen, | Psalmen 87 | Lukas 2: 21 |NBV | NLB |(LB’73) 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Organist : Herman Dalhuizen 
Midwinter hoornblazers : Ben Jonker en Albert Wittingen 
Klokken luider : Aart Bos 
Koster : Jopie van Soek 
 
Midwinterhoorns 
 
Stil gebed 
 

Genade zij u en vrede 
Van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 
 
Want zo is voor deze dienst onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
Zingen lied 494 

1. Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen 
zo ver weg, zo dichtbij. 
 
2. Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal. 
Uw woorden uitgeschreven 
in ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot. 
Met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
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3. Gij zijt in ons verloren, 
wij durven U niet aan. 
Uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een mens van vlees en bloed, 
een kind voor ons geboren, 
een naam die sterven moet. 

 
Gebed 
 
Zingen Lied 487 

1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria  
in excelsis Deo, 
Gloria  
in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria  
in excelsis Deo, 
Gloria  
in excelsis Deo. 
 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria  
in excelsis Deo, 
Gloria  
in excelsis Deo. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Psalmen 87 

1-2 Van de Korachieten, een psalm, een lied.  
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Boven alle steden van Jakob 
heeft de HEER de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen.  
3 Van u wordt met lof gesproken, stad van God.  
4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.  
Filistea, Tyrus en Nubië  
zijn alle hier geboren.’  
Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren, 
de Allerhoogste houdt Sion in stand.’  
Bij de namen van de volken schrijft de HEER: ‘Dit volk is hier geboren.’  
En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’  
 

Orgelspel Psalm 87 
 
2e lezing Lukas 2: 21 

21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam 
Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was 
ontvangen.  
 

Zingen Lied 513 
1 God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2 God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Psalm 87 

1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2 Rahab en Babel zullen u behoren. 
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Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansen de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ”In u zijn al onze fonteinen”. 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen lied 293 NLB of 397 LB’73 

1 O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
2 De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
4 En duizend jaar gaan als de dag 
van gistren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5 De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
6 O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis!  
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Zegen 
 
Orgelspel en hoornblazers 


