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WELKOM 
 
Hartelijk welkom in de kerkdienst van zondag 2 december 2018. 
 
Een bijzonder woord van welkom aan onze voorganger, dominee H. Dekker en 
zijn zoon dominee W.L. Dekker. 
 
Deze dienst is een bijzondere dienst. 
Vandaag vieren we de eerste adventzondag, maar vandaag nemen wij als 
Protestantse gemeente Marken ook afscheid van onze dominee. 
Na ruim zeven jaar voorganger te zijn geweest van onze gemeente, gaat 
dominee H. Dekker vandaag met emeritaat. 
 
 
Collectes 
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor 
 

Scharlaken Koord. 
 
Dit is een organisatie die 30 jaar geleden is ontstaan. Zij zochten meisjes en 
vrouwen op de Amsterdamse Wallen op die onder dwang in de prostitutie 
terecht zijn gekomen. Ze luisteren naar hun verhalen en proberen ze 
weerbaarder te maken in seksualiteit en relatie. 
Ze vinden hun motivatie en inspiratie in het Christelijk geloof. Ieder mens is 
geschapen om vrij te zijn en dat is niet het geval in de gedwongen prostitutie, 
waarbij drank en drugs de meisjes en vrouwen ook vaak in hun greep houden. 
Ieder mens is waardevol en heeft er recht op échte liefde te mogen ontvangen. 
Ze geloven dat er bij Jezus altijd een nieuw begin is. Dat het verleden niet de 
toekomst bepaald. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de Kerk 
 
Wij bevelen beide collectes hartelijk bij u aan. 
 

 

 

Wij wensen elkaar een fijne dienst. 
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Orgelspel 

 

Het luiden van de klok 

 

Intochtslied: NLB 24: 4 en 5 (Gij poorten, hef uw hoofd omhoog) 

 

 

5 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 

ruim baan voor de verheven koning. 

Wie is die vorst zo groot in kracht? 

Het hoofd van ’s hemels legermacht! 

Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 

Mededelingen 

 

Toespraak door de Scriba van onze kerkenraad 
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Stil gebed 

 

Votum en Groet 

 

Aansteken van de eerste Adventskaars 

 

Schoollied lezen: NLB 487: 1 

 

Schoollied zingen: NLB 487: 1, 2 en 3 (Eer zij God in onze dagen) 
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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. 

 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

 
Leefregel: 1 Tessalonicenzen 5: 12-24  

 
12Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich 
op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13U 
moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met 
elkaar. 14Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks 
werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te 
komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15Zie erop toe 
dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, 
zowel voor elkaar als voor ieder ander.16Wees altijd verheugd, 17bid 
onophoudelijk, 18dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij 
van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19Doof de Geest niet 
uit 20en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21Onderzoek alles, 
behoud het goede 22en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook 
voordoet. 23Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten 
heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij 
de komst van onze Heer Jezus Christus. 24Hij die u roept is trouw en doet 
zijn belofte gestand. 
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Samenzang: NLB 751 (De Heer verschijnt te middernacht) 

 
 

 

 
 

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. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
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Samenzang ter inleiding op de kindernevendienst: NLB 348: 1 

 

 
 

 

Schriftlezing OT: Psalm 118: 14-23 

 
14De HEER is mijn sterkte, mijn lied, hij gaf mij de overwinning. 
15Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen: 
de rechterhand van de HEER doet machtige daden, 
16de rechterhand van de HEER verheft mij, de rechterhand van 
de HEER doet machtige daden. 
17Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de HEER verhalen: 
18de HEER heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. 
19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om 
de HEER te loven. 
20Dit is de poort die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen 
binnen. 
21Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. 
22De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. 
23Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen. 
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Samenzang: NLB 118: 8 en 9 (De steen, die door de tempelbouwers) 

 

 

 
 

9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en wees verblijd. 

O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

geef thans het heil door ons verbeid. 

Gezegend zij de grote koning 

die tot ons komt in ’s Heren naam. 

Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 

wij zegenen u al tezaam. 
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Schriftlezing NT: 1 Petrus 2: 1-10 

 
1Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle 
afgunst en kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de 
zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding 
bereikt. 3U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4Voeg u bij hem, 
bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God 
werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende 
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een 
heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij 
Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik 
een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop 
vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7Kostbaar is hij voor u, die erop 
vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de 
bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8En: ‘Het is een steen 
waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen 
omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9Maar u 
bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige 
natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht. 10Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens 
viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u 
geschonken. 

 
Samenzang: NLB 512: 1, 2, 3 en 4 

 

 
 

 



9 

2 uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 
 

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt mijn ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 

 
 

Verkondiging n.a.v. 1 Petrus 2: 4 

 
4Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd 
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 

 

 

Samenzang: NLB 474: 1, 2 en 4 

(Loof God, gij christenen, maak Hem groot) 

1 
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2 Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer 

op aard om kind te zijn, 

een kindje arm en naakt en teer 

al in een kribje klein, 

al in een kribje klein. 
 

4 Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 

Hij neemt ons vlees en bloed 

en geeft ons in zijns Vaders huis 

zijn eigen overvloed, 

zijn eigen overvloed. 
 

 

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

 

Collectes voor: 

1. Scharlaken Koord 

2. de Kerk 

 

 

Losmaking 

 

 

Dankwoord 

 

 

Dankgebed en voorbede 
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Slotzang: NLB 971: 1 en 2 (Zing een nieuw lied voor God de Here) 

 

 

 
 

2 God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan. 

 
 

Zegen - afgesloten met gezamenlijk zingen ‘Amen’(NLB 431C) 

 

 

 


