
Orde van dienst voor zondag 27 november 8.30 uur in de Andreaskerk te Hattem 

 
Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Gezang 124: 1 en 2   
 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

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

 
Stilte voor gebed  - Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 139: 1   
 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Geboden 
 
Zingen: Psalm 51: 5   
 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5(HSV) 
 
1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. 2 Het zal in het laatste der dagen 
geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven 
zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en 
zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons 
onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, 
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. 
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een 
ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen 
in het licht van de HEERE. 
 
 
 
 



Zingen: Gezang 130: 1 en  4   
 
De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldre morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 

God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 

Verkondiging. Tekst: Jesaja 2: 5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE. 
 
Zingen: Gezang 117: 1 en 4   
 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 

'k Lag machteloos gebonden 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 

Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Psalm 130: 3 en 4   
 
Ik heb mijn hoop gevestigd op God den HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
 
Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De HEER is vast besloten, tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding:  Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 
 
Zegen 
 

 


