
Zingen Lied 440 : 1 en 2 
1. Gaat, stillen in den lande,   2. Vat moed, bedroefde harten, 
uw Koning tegemoet,    de Koning nadert al. 
de intocht is ophanden    Vergeet uw angst en smarten, 
van Hem die wond’ren doet.   daar Hij u helpen zal. 
Gij die de Heer verwacht,    Er is weer nieuwe hoop: 
laat ons voor alle dingen    Hij noemt u zijn beminden, 
Hem ons hosanna zingen.    in 't woord laat Hij zich vinden, 
Hij komt, Hij komt met macht.   in avondmaal en doop. 
                                                         (Tijdens het naspel komen de kinderen komen terug) 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte Stichting Dorroty 
     2e collecte Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 444 : 1A, 2A, 3V, 4M, 5A 
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 nacht’lijk 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. 
 
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: 
04-12 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 
11-12 om 10.00 uur Heilige Doop – Voorganger ds. A.H. van Veluw 
11-12 om 16.30 uur Middagdienst – Voorganger ds. R. van Putten 
11-12 om 19.00 uur Zangdienst – Voorganger ds. H.J. van Maanen 

LITURGIE voor 2e Advent van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" zondag 4 december 2016 

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

Ouderling van dienst: Wilma Limburg 
Kosters: Jan en Berta 

Muzikale medewerking van Henk van der Weerd 
Thema: Belofte van trouw - Rachab kiest voor God en houdt vol 

 
Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 177 Heer, ik prijs uw grote Naam 
Hemelhoog 629 Heer, ik kom tot U 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 87 : 1, 2 en 4 
1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2. Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de HEER. 
O moederstad, uit u is elk geboren ! 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Aansteken van de 2e adventskaars door Thije Bosman 
 
Verootmoediging  
 
Zingen Opw. 281 Als een hert dat verlangt naar water 
Als een hert dat verlangt naar water, / zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, / mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. / Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, / mijn aanbidding is voor U. 



Leefregel 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Jozua 2 
21 Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee 
spionnen op uit. Hij gaf hun de opdracht: ‘Verken het hele gebied, maar vooral 
Jericho.’ De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze 
onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. 2 Maar toen 
de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, 3 
liet hij Rachab het volgende bevel geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, 
want ze zijn hier om te spioneren.’ 4 Maar Rachab – die de twee mannen verborgen 
had – zei: ‘Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze 
vandaan kwamen. 5 Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou 
worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, 
dan haalt u ze nog in.’ 6 Rachab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar 
verborgen onder bundels vlas. 7 Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting 
van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd de 
poort gesloten. 
8 Rachab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. 9 ‘Ik weet,’ zei 
ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst 
overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, 10 want we hebben 
gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte 
wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de Amorieten ten oosten 
van de Jordaan, hebben vernietigd. 11 Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het 
hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God die macht 
heeft in de hemel en op aarde. 12 Zweer me dan bij de HEER dat jullie mijn familie 
en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, 
geef me de zekerheid 13 dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en 
hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!’ 14 De mannen antwoordden haar: 
‘We staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet 
verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, zullen we onze belofte 
nakomen.’ 
15 Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw 
door het venster naar beneden zakken. 16 ‘Probeer in de bergen te komen,’ zei ze, 
‘anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar drie dagen schuil, totdat ze 
teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg.’ 17 De mannen zeiden: ‘We zijn niet in alle 
gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. 18 Wanneer we dit land 
binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden waardoor je ons hebt 
laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere 
familie bij je in huis zijn. 19 Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan 
zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar 
iemand kwaad gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig. 20 En we zijn ook niet 
gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt.’ 21 

Rachab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het rode koord aan het 
venster. 
22 De mannen gingen de bergen in en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers 
waren teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. 23 Toen 
kwamen de twee mannen de bergen uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij 
Jozua, de zoon van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hun overkomen was. 24 Ze 
zeiden hem: ‘De HEER heeft ons het hele land in handen gegeven, de inwoners zijn 
doodsbang voor ons.’ 
 
Zingen Lied 451 : 1, 2 en 5 
1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 
2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgeboom en wijnstok van de trouw. 
 
5. Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 
 
Lezing Opnieuw Mt. 1 : 1 - 6 Begin van het NT 
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. 
 
Project (kinderen mogen naar voren komen) 
 
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 mogen naar de kindernevendienst 
Verkondiging 


