
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op de vierde zondag van 
Advent, 23 december 2018 om 10.00 uur.
Voorganger: Predikant in Opleiding: 
Melania Hadnagy 
Ouderling van dienst: mevr. Wilma Weever
Organist: Henk van der Weerd
Pianist: Sander Zwier
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever

Thema: Van Jeruzalem tot IJsselmuiden - Wachten op de Rechtvaardige

Zingen voor de dienst:
- Opw. 407 (‘O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering’)
- Lied van de maand: lied 461 (‘Wij wachten op de koning’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 85: 2,3 
2. Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
 verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht?
 Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
 opdat het zich in U verblijde, HEER?
 Toon ons uw heil en goedertierenheid:
 ik ben o God tot luisteren bereid.
 Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
 tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
 Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
 het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
 het recht de vrede met een kus begroet;
 de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
 het recht dat uit de hemel nederziet.
 De velden deelt Hij van zijn overvloed,
 de HERE die ons zegent met zijn goed.

Stil gebed
Bemoediging (Votum)
 
Zingen: Lied 459: 1, 2
1. Ik breng een rechter aan het licht,
 zo spreekt de Heer, en zijn gericht
 zal over alle volken gaan,
 de tirannie heeft afgedaan.



2. Eén koning bij de gratie Gods,
 het onrecht breekt hij en de trots
 van die grootspreken in hun waan
 en kleinen naar het leven staan.

Gods Gebod 

Zingen: Gez. 125: 4, 5.
4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
 en open ons het heiligdom;
 dat wij betreden uwe poort,
 Jeruzalem, o vredesoord!
 Weest blij, weest blij, o Israël!
 Hij is nabij, Immanuël!

5. O kom, die onze Heerser zijt,
 in wolk en vuur en majesteit.
 O Adonai die spreekt met macht,
 verbreek het duister van de nacht.
 Weest blij, weest blij, o Israël!
 Hij is nabij, Immanuël!

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jeremia 33: 14- 16 (NBV)
14De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik de belofte die ik het volk van Israël 
en Juda heb gedaan, gestand zal doen. 15Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids 
stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land 
zal handhaven. 16Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in 
vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”. 

Zingen: Lied 459: 5,6,7 
5. Is hij een lamp die helder schijnt,
 hij dooft de vlam niet die verkwijnt,
 mijn knecht geeft gloed aan het bestaan,
 hij wakkert het geringe aan.

6. Hij is het eerste morgenlicht,
 de blinde ziet een vergezicht,
 de dove hoort een nieuw geluid,
 de aangeklaagde gaat vrijuit.

7. De vorst der vorsten is een knecht,
 de volken komen tot hun recht,
 vrijheid en vrede eren hem
 die t hart is van Jeruzalem.



Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging
 
Zingen: Lied 442: 1,2 
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!

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!

Kinderen komen terug van de nevendienst

Advent project kinderen en lied:

Johannes, jouw licht is een teken
Voorloper zijn van de Zoon
Van Zijn geest vervuld
Jouw weg wordt onthuld
God heeft je Zijn plan getoond

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)

Dankgebed en voorbeden

(Uitleg collecte Elinor, filmpje) 

Inzameling van de gaven:  1e collecte besstemd voor Liza van der Linde
     2e collecte bestemd voor het Jeugdwerk



Zingen: Ps. 89: 8,9. 
8. Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt,
 geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.
 Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen
 en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.
 Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven
 een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

9. Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd,
 aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd:
 Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven
 de koninklijke held, uit al het volk verheven,
 David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren,
 dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

Zegenbede
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

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. G.H. Labooy (Jongerendienst)

   24 december. Kerstavond
  Aanvang: 22.30 uur Voorganger: ds. H.J. van Maanen

   25 december Eerste Kerstdag
  Aanvang: 8.45 uur Voorganger: ds. A.H. van Veluw
  Aanvang: 10.30 uur Voorganger: ds. H.J. van Maanen

   25 december tweede Kerstdag
  Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. G.H. Labooy


