
Zingen Opwekking 640 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen. 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
Refrein 
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan, 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd, 
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer. 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen SlotLied  253 
1. De zon daalt in de zee.       2. Laat dagen in de nacht, 

De duisternis valt in.        waar wanhoop heerst en dood, 
Ik loof de goede God.        geloof en hoop op U: 
Hij geeft mij dag en nacht:      U hebt uw schepping lief, 
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.  U hebt uw schepping innig lief. 
 

 
3. Kom, nacht, en troost ons zacht. 

Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
23-12 om 10.00 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw 
23-12 om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy, Jongerendienst 
 

                                                LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16-12-2018 

Kerstzangdienst Aanvang:19.00 uur  
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Wim Last   
             Organist: Martien van der Knijff  

Koster: Jan en Berta Aarten 
  

Zingen voor de dienst 
Opwekking 167: ‘ Samen in de naam van Jezus’ 
Psalm 90: 1 en 8 ‘ Gij zij geweest, o Heer, en Gij zult wezen’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Lied 42: 1 en 3 
1. Evenals een moede hinde       3. Hart onrustig, vol van zorgen, 

naar het klare water smacht,      vleugellam geslagen ziel, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,   hoop op God en wees geborgen. 
die ik ademloos verwacht.       Hij verheft wie nederviel. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht,       Eens verschijn ik voor den Heer, 
God van leven, God van licht.      vindt mijn ziel het danklied weer. 
Wanneer zal ik Hem weer loven,     Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
juichend staan in zijn voorhoven?     dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 462: 1, 2 en 6 
1. Zal er ooit een dag van vrede,     2. Zal er ooit een blijvend heden 

zal er ooit bevrijding zijn        vol van goede vrede zijn 
voor wie worden doodgezwegen     waar geen pijn meer wordt geleden 
levenslang gebroken zijn?       en het leven nieuw zal zijn? 

 
6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

 
Zingen Opwekking 805 
1. Maak ons hart onrustig, God,      2. Stort in ons uw tranen uit. 

dat het ontevreden klopt         Mensen worden uitgebuit, 
als we mooie leugens horen        weggeschopt en opgesloten. 
en gemakkelijke woorden!        Zegen hen als wij hen troosten. 
Maak ons hart onrustig, God.       Stort in ons uw tranen uit. 

 
 
 



3. Steek in ons uw woede aan       4. Laat ons dwaas en koppig zijn. 
om het onrecht te weerstaan!       Laat ons doorgaan tot het eind. 
Geef ons moed om op te treden.      Gaat het onze kracht te boven, 
Laat ons vechten voor de vrede.      laat ons dan in U geloven. 
Steek in ons uw woede aan.        Laat ons dwaas en koppig zijn. 

 
Want het is uw koninkrijk /tot in alle eeuwigheid 
 
Zingen Lied 1010: 1 en 2 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,      2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd.        de aarde wacht zo lang, 
Al wordt het recht beleden,        er wordt zo veel geleden, 
de sterkste wint het pleit.         de mensen zijn zo bang, 
Het onrecht heerst op aarde,       de toekomst is zo duister 
de leugen triomfeert,          en ons geloof zo klein; 
ontluistert elke waarde,         o Jezus Christus, luister 
o red ons sterke Heer.          en laat ons niet alleen! 
 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 
91Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
2U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
5Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
 
Zingen Lied 315: 1 
Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van d' aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 440: 1, 3 en 4 
1. Gaat, stillen in den lande,    3. Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 

uw Koning tegemoet,      uw Koning is niet ver! 
de intocht is ophanden      Voor wie in 't duister toefden, 
van Hem die wondren doet.    rijst nu de morgenster. 
Gij die de Heer verwacht,     De Heer geeft in de nood 
laat ons vóór alle dingen     zijn wonderbare bijstand; 
Hem ons hosanna zingen.    Hij slaat de laatste vijand, 
Hij komt, Hij komt met macht.   Hij overwint de dood. 
 

4. Weest onbezorgd, gij armen, 
aan kinderen gelijk; 
in koninklijk erbarmen 
maakt God u groot en rijk. 
Hij die het veld bekleedt, 
de vogelen kan spijzen, 
wil ook zijn kind bewijzen 
dat Hij zijn noden weet. 

 
Zingen Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 
1. Nu daagt het in het oosten,    2. De duisternis gaat wijken 

het licht schijnt overal:       van de eeuwenlange nacht. 
Hij komt de volken troosten,     Een nieuwe dag gaat prijken 
die eeuwig heersen zal.      met ongekende pracht. 

 
3. Zij, die gebonden zaten     4. De zonne, voor wier stralen 

in schaduw van de dood,      het nachtlijk duister zwicht, 
van God en mens verlaten     en die zal zegepralen, 
begroeten 't morgenrood.      is Christus, 't eeuwig licht! 

 
5. Reeds daagt het in het oosten,/het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten,/die eeuwig heersen zal. 


