
Zingen Lied 441 : 1, 3, 4 en 5 
1. Hoe zal ik U ontvangen,    3. Ver van de troon der tronen 
hoe wilt Gij zijn ontmoet,    en 's hemels zonneschijn 
der wereld hoogst verlangen,   wilt Ge onder mensen wonen, 
des harten heiligst goed?    der mensen broeder zijn. 
Wil zelf uw fakkel dragen    Met God wilt Ge ons verzoenen, 
in onze duisternis,     tot God heft Ge ons omhoog, 
opdat wat U behage     en onder millioenen 
ons klaar en zeker is.    hebt Gij ook mij in 't oog. 
 
4. 'k Lag machteloos gebonden  5. Zo diep waart Gij bewogen: 
Gij komt en maakt mij vrij!    Gij daaldet van uw troon; 
Ik was bevlekt met zonden    uit godlijk mededogen 
Gij komt en reinigt mij!    zocht Gij der mensen woon, 
Het leven was mij sterven    Gij die de last der volken, 
tot Gij mij op deedt staan.    hun plagen duizendvoud, 
Gij doet mij schatten erven,    wat niemand kan vertolken, 
die nimmermeer vergaan.    in liefde omsloten houdt.  
                                                         (Tijdens het naspel komen de kinderen komen terug) 
Pastorale mededelingen - Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte Diaconie 
     2e collecte Pastoraat en Eredienst 
Zingen Slotlied 433 : A1, V2, A3, M4, A5 
1. Komt tot ons, de wereld wacht,   2. Kind dat uit uw kamer klein, 
Heiland, kom in onze nacht.   als des hemels zonneschijn 
Licht dat in de nacht begint,   op de aarde wordt gesteld, 
kind van God, Maria's kind.   gaat uw weg zoals een held. 
 
3. Gij daalt van de Vader neer  4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
tot de Vader keert Gij weer,   met een ongekende pracht. 
die de hel zijt doorgegaan    Het geloof leeft in dat licht 
en hemelwaarts opgestaan.    waarvoor al het duister zwicht. 
 
5. Lof zij God in 't hemelrijk, / Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, / nu en tot in eeuwigheid. 
Zegen (3x amen, gezongen) 

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

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 
De volgende Erediensten zijn op: 
27-11 om 19.00 uur Voorganger ds. ten Voorde 
04-12 om 10.00 uur 2e Advent – Voorganger ds. G.H. Labooy 
04-12 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

LITURGIE voor 1e Advent van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" zondag 27 november 2016 

  Aanvang: 10.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Linda van der Scheer 
Kosters: Richard en René 

Muzikale medewerking van Martien van der Knijf 
Thema: Beloofd is beloofd! 

 
Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 125: Als je veel van iemand houdt 
Opw. 640: Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 63 : 1 en 3 
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,  3. Wanneer ik wakend in de nacht  
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.  mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,  
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,  dan mag ik weer uw goedheid proeven;  
die leven zijt en leven laat.    uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.  
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten  Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,  
en dorsten naar U in een land,   zing ik mij van mijn zorgen vrij.  
waarop de zon verzengend brandt, -  Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,  
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.  door uw hand word ik vastgehouden. 
 
Stil gebed - Bemoediging en groet 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
 
Zingen Lied 442 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
Verlos mij van mijn bange pijn!   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open  Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
en wil, o Heer, uw tempel zijn.   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen,   Blijf in uw liefde mij bewaren, 
verkwik mij met uw heil’ge gloed.   waar om mij heen de wereld woedt. 
Kom met uw zachte glans doordringen,  O, mocht ik uwe troost ervaren: 
o zon van liefde, mijn gemoed!   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Leefregel 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 



Lezing Genesis 38 
1 In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Chira, 
een man die in Adullam woonde. 2 Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaäniet 
Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. 3 Ze werd zwanger en bracht een zoon ter 
wereld die Er werd genoemd. 4 Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een 
zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. 5 Een derde zoon noemde ze Sela; toen Sela 
geboren werd bevond Juda zich in Kezib. 
6 Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. 7 Er was slecht in 
de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. 8 Toen zei Juda tegen 
Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je 
broer nakomelingen bij haar.’ 9 Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn 
nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer 
gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen 
voor zijn broer zou verwekken. 10 Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, 
en daarom liet de HEER ook hem sterven. 11 Toen zei Juda tegen zijn schoondochter 
Tamar: ‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, 
totdat mijn zoon Sela volwassen is.’ Hij dacht namelijk: Ik moet voorkomen dat hij 
ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. 
12 Geruime tijd later stierf Juda’s vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd 
voorbij was begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Chira uit Adullam, om 
bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. 13 Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader 
op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, 14 legde ze haar weduwedracht 
af, bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar 
Enaïm zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds 
niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. 
15 Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. 16 
Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. ‘Ik wil van je diensten gebruikmaken,’ 
zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. ‘Wat staat daar van uw kant 
tegenover?’ vroeg ze. 17 ‘Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen,’ 
antwoordde hij. ‘Goed,’ zei ze, ‘als ik dan maar een onderpand van u krijg.’ 18 En op 
zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: ‘Het snoer met uw 
zegel en de staf die u in uw hand hebt.’ Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar, 
en zij werd zwanger van hem. 19 Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af 
en nam haar weduwedracht weer aan. 
20 Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om 
het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. 21 Hij informeerde bij de mensen 
daar in de buurt: ‘Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaïm 
haar gunsten aanbood.’ ‘Zo’n vrouw is hier niet geweest,’ antwoordden ze. 22 Dus 
ging hij naar Juda terug. ‘Ik heb haar niet kunnen vinden,’ zei hij. ‘Sterker nog, de 
mensen daar beweren dat er nooit zo’n vrouw is geweest.’ 23 Toen zei Juda: ‘Laat 
haar alles dan maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het 
beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden.’ 
24 Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn 
schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar 
de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’ 25 Maar terwijl ze de stad uit werd 

gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de 
eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze 
staf zijn.’ 26 Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar 
niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. 
27 Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. 28 
Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond 
een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. 29 Maar hij 
trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker 
ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres.  30 Daarna kwam zijn broer, met om zijn 
hand de rode draad. Hij werd Zerach  genoemd. 
 
Zingen Lied 1008  
1. Rechter in het licht verheven,   2. Hoor de bittere gebeden 
koning in uw majesteit,    om de vrede die niet daagt. 
louter ons geringe leven,    Zie hoe diep er wordt geleden, 
scheld ons onze schulden kwijt,   hoe het kwaad de ziel belaagt. 
laat uw vleugelen ons omgeven,   Zie uw mensheid hier beneden, 
troost ons met uw tederheid.   wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
3. Houd wat Gij hebt ondernomen, / klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen / met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, / die uw hart voor ons bewaart. 
 
Lezing Mattheüs 1 : 3 
1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van 
Abraham. 
2  Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 
broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron 
verwekte Aram, 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, 
Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed 
bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. 
 
Kinderproject (kinderen mogen naar voren) 
 
Zingen Projectlied 
Refrein 
Ja is ja, nee is nee 1. Hij is een God van liefde    2. Ook wij moeten dit leren 
Beloofd is beloofd  Hij houdt heel veel van jou  om altijd trouw te zijn 
Jezus wil je helpen  Hij zal je nooit verlaten  en doen wat we beloven 
als jij in Hem gelooft (2x) want Hij is altijd trouw  geldt voor groot en klein 
 Refrein    Refrein 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Verkondiging 


