
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ 
Op de derde zondag van Advent, 
16 december 2018 om 10.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Wim Last
Organist: dhr. Frank Tanghe
Pianist: Sander Zwier 
m.m.v. GemeenteGoeiGroep
Kosters: Jan en Berta Aarten

     ‘Gods werphengel’
        (Van Abraham tot en met Elisabeth)

Zingen voor de dienst:
- Opw. 527 (‘Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken’)
- Lied van de maand: lied 461 (‘Wij wachten op de koning’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 89:6,7
6. Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
 uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
 Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
 als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
 en als herauten gaan U voor op al uw schreden
 uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
 zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 441:1,5,10
1. Hoe zal ik U ontvangen,
 wat wordt mijn eerste groet?
 U, ieders hartsverlangen,
 vervult ook mij met gloed!
 O Jezus, licht der wereld,
 verlicht mij, dat ik weet
 waarmee ik U moet eren,
 U waardig welkom heet.

5. Niets dreef U uit den hoge
 naar wat wij mensen zijn,
 dan liefde, louter liefde.
 U ziet de schuld en pijn,
 waarmee wij allen falen,
 maar houdt die groet last,
 de wereld met haar kwalen,
 in uw erbarmen vast.



10. Hij zal de wereld richten, /berecht wie Hem bevocht,
 Genadig zal Hij lichten /voor wie Hem heeft gezocht.
 Kom haastig, licht der wereld, /en leid ons allemaal
 uw grote vreugde binnen, /uw feest, uw liefdesmaal.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen: Ps. 105:1,3,16
1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
 zijn glorierijke naam belijden.
 Meldt ieder volk en elk geslacht
 de wonderen die God volbracht.
 Gij die van harte zoekt den HEER,
 verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
 regeert en oordeelt heel de aarde.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
 ‘t Verbond met Abraham zijn vrind
 bevestigt Hij van kind tot kind.

16. God laafde hen in dorre streken,
 deed water uit de rotsen breken,
 ‘t werd een rivier en stroomde voort,
 want Hij gedacht zijn heilig woord,
 de trouw die Hij had toegezegd
 aan vader Abraham, zijn knecht.

Schriftlezing: Hebreeën 11:8-19 (NBV) door Herman Kunst
8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar 
een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 
9Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet 
toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde 
hij daar in tenten 10omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf 
ontworpen en gebouwd. 11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar 
was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te 
verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12Zo 
bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er 
sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.
13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen 
werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden 
van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14Door 
zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15En 
daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, 
anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze keken reikhalzend uit 
naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor 
hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.



17Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer 
opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. 
18Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ 
19zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood 
op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding.
 
Zingen: Lied 803:2,3,6
2. Uit Oer is hij getogen
 ten antwoord op een stem,
 die riep hem uit den hoge
 op naar Jeruzalem
 En allen die geloven
 zijn Abrahams geslacht,
 geboren uit den hoge,
 getogen uit de nacht.

6. En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,
 geboren uit den hoge, getogen uit de nacht.
 De stad die zij verbeiden die staat in wit en goud
 aan ‘t einde van de tijden voor iedereen gebouwd.

Schriftlezing: Lucas 1:39-56 (NBV) door leiding KND
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in 
Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen 
Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle 
vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder 
van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van 
vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van 
de Heer in vervulling zullen gaan.’
46Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij 
voortaan gelukkig prijzen, 49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem 
vereert. 51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich 
verheven wanen, 52heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij 
aanzien. 53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg 
met lege handen. 54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij 
aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens 
Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’
56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Zingen: Lied 157a:1,4
1. Mijn ziel maakt groot de Heer,
 mijn geest verheugt zich zeer,
 want God heeft mij, geringe,
 die Hem als dienstmaagd dien,
 goedgunstig aangezien;
 en deed mij grote dingen.

3. Uit Abraham geboren
 die zo gezworven heeft
 is, wie om God te horen
 gestorven is en leeft:
 het volk van de profeten,
 de stam van het verbond,
 het volk dat hier beneden
 de stem van God verstond.

4. Hij heeft het lang voorzegd: 
 aan Israël, zijn knecht
 zal Hij genade schenken
 en Hij zal Abraham
 en al wie na hem kwam 
 in eeuwigheid gedenken.



Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Lied 442
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 aard’ en hemel zingen,
 verkwik mij met uw heilge gloed.
 Kom met uw zachte glans doordringen,
 o zon van liefde, mijn gemoed!

Kinderen komen terug van de nevendienst

Adventproject kinderen en lied: 
 Elisabet, jouw licht mag geloven
 Wonderlijk, zo klein en teer
 De vreugde is groot,
 Want ‘t kind in je schoot
 Herkent bij Maria zijn Heer

Dankgebed

Gedicht: ‘Abraham zag dikwijls niet...’ door Wilma van der Horst-Nieuwbroek

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie
2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 802:1,4,6
1. Door de wereld gaat een woord
 en het drijft de mensen voort:
 Breek uw tent op, ga op reis
 naar het land dat Ik u wijs.

6. Door de wereld gaat een woord /en het drijft de mensen voort:
 Breek uw tent op, ga op reis /naar het land dat Ik u wijs.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen
   Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Eredienst is vanavond
Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds.H.J. van Maanen (Kerstzangdienst)

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!

 Het licht Jezus, schijnt als verlosser
 Hij kwam op aarde voor mij
 Zijn taak werd heel groot, 
 Van leven tot dood
 Door kerst maakte Hij ons vrij! (2x)

4. Door de wereld klinkt een lied
 tegen angsten en verdriet,
 tegen onrecht, tegen dwang
 richten pelgrims hun gezang.

 

  

 

                                                                                                                               

     


