
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 27 november 2016 om 19.00 uur.

Voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet
Ouderling van dienst: Linda van der Scheer
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Jan van Ommen en Gerjan Prins

Zingen voor de dienst:
Gezang 147: 1 en 3
Evang. Liedb. Lied 382   

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 105: 1 en 2
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.

2. Vraagt naar des Heren grote daden;
 zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
 Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
 zijn wonderen ten teken stelt,
 volk dat op Abram u beroemt,
 met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Stil gebed / votum en groet

Zingen Lied 255: 1 en 2
1. Ere zij aan God, de Vader,
 ere zij aan God, de Zoon,
 eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
 de Drie-een’ge in zijn troon.
 Halleluja, halleluja,
 de Drie-een’ge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
 ons van alle smet bevrijdt,
 eer zij Hem die ons gekroond heeft,
 koningen in heerlijkheid.
 Halleluja, halleluja,
 ere zij het Lam gewijd. 



Geloofsbelijdenis

Zingen Opw. Lied 136: 1 en 2
1. Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.

2. Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen,
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 d’uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
 laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen.

Gebed

Schriftlezing: 
Jesaja 9: 5 en 6:
5. Een 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. 6. Groot 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.

Lukas 1: 26 - 35:
26. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, 27. naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, 
een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28. Gabriël ging haar huis 
binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29. Ze 
schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te 
betekenen had. 30. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God 
heeft je zijn gunst geschonken. 31. Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet hem Jezus noemen. 32. Hij zal een groot man worden en Zoon 
van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van 
zijn vader David geven. 33. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34. Maria vroeg aan de 
engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een 



man gehad.’ 35. De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind 
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 

Zingen Lied 72: 1 en 7
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
 en uw gerechtigheid
 aan ‘s konings zoon, om uwe knechten
 te richten met beleid.
 Dan ruist op alle bergen vrede,
 heil op der heuv’len top.
 Hij zal geweldenaars vertreden,
 maar armen richt hij op.

7. Laat ons de grote naam bezingen
 van Hem die Israël leidt,
 want Hij alleen doet grote dingen,
 zijn roem vervull’ de tijd.
 Looft God de Heer, Hij openbaarde
 zijn wonderen, zijn eer.
 Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
 Ja, amen, looft de Heer.

Verkondiging

Zingen Lied 117: 3 en 7
3. Ver van de troon der tronen
 en ‘s hemels zonneschijn,
 wilt Ge onder mensen wonen,
 der mensen broeder zijn.
 Met God wilt Ge ons verzoenen,
 tot God heft Ge ons omhoog,
 en onder millioenen
 hebt Gij ook mij in ‘t oog.

7. Nog eens zal Hij verschijnen
 als richter van ‘t heelal,
 die ‘t hoofd van al de zijnen
 voor eeuwig kronen zal.
 Nog is die dag verborgen,
 wacht hem gelovig af,
 terwijl de grote morgen
 reeds schemert boven ‘t graf.

Gebed



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

Zingen Lied 231: 1 en 3 
1. Wij knielen voor uw zetel neer,
 wij, Heer, en al uw leden,
 en eren U als onze Heer
 met lied’ren en gebeden.
 Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
 voor U, o Godsgetuige,
 o Eerstgeboren’ uit de dood
 zich diep ootmoedig buige!

3. U, die als Heer der heerlijkheid
 verrees tot heil der volken,
 verwachten wij in majesteit
 eens weder op de wolken.
 Ja, halleluja, zie Hij komt!
 Juicht, mensen, eng’len, samen,
 met vreugd, waar alles bij verstomt,
 juicht allen! Amen, amen!

Zegen 
Allen: Amen, amen, amen.

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:
4 december om 10.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
4 december om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen


