
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 4 december 2016 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Wilma Limburg
Organist: Jeroen van der Scheer
Kosters: Jan en Berta Aarten

Zingen voor de dienst:
Opw. 595: Licht van de wereld
Opw. 558: Wij zijn als adem 

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 93: 1
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
 omgord met macht, bekleed met majesteit.
 Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
 Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 93: 2 en 3
2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
 op vaste pijlers in het oergeweld.
 Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
 het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
 is in de hoogte God die overwint.
 Geweldig is de Heere die zijn voet
 plant op de nek van deze watervloed.

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 93: 4
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
 al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
 Tot sieraad is uw hoge heiligheid
 en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Gebed



Schriftlezing: Matteüs 1: 18 - 2:23
18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn 
door de heilige Geest. 19. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde 
haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20. 
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De 
engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, 
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21. Ze zal een zoon 
baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
22. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: 23. ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 
24. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: 
hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25. maar hij had geen gemeenschap met haar 
voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

2:1. Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2. Ze vroegen: 
‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien 
opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3. Koning Herodes schrok 
hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4. Hij riep alle hogepriesters 
en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias  
geboren zou worden. 5. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat 
het geschreven bij de profeet: 6. “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent 
zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider 
voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7. Daarop riep Herodes in het geheim 
de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 
geworden was, 8. en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel 
een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden 
hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9. Nadat ze geluisterd 
hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die 
ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar 
het kind was. 10. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11. Ze 
gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich 
neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden 
en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12. Nadat ze in 
een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze 
via een andere route terug naar hun land. 13. Kort nadat zij op die manier de wijk 
genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. 
Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 
weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14. Jozef 
stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 
15. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde 
van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’



16. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij 
verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had 
gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 
twee jaar en jonger om te brengen. 17. Zo ging in vervulling wat gezegd is door 
de profeet Jeremia: 18. ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. 
Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn 
er niet meer.’

19. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte 
een engel van de Heer. 20. De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder 
naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ 21. 
Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. 22. Maar toen 
hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over 
Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit 
naar Galilea. 23. Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat 
gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

Zingen Lied 313: 1
1. Een rijke schat van wijsheid / schonk God ons in zijn woord.
 Hebt moed, gij die op reis zijt, / want daarmee kunt gij voort.
 Gods woord is ons een licht, / en elk die in vertrouwen
 daarnaar zijn leven richt, / die zal erin aanschouwen
 des Heren aangezicht.

Verkondiging



Zingen Lied 473: 1 en 3
1. Er is een roos ontloken
 uit barre wintergrond,
 zoals er was gesproken
 door der profeten mond.
 En Davids oud geslacht
 is weer opnieuw gaan bloeien
 in ‘t midden van de nacht.

Gebeden

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor Stichting Dorroty                                             
             2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen Lied 418: 1 en 2
1. God, schenk ons de kracht
 dicht bij U te blijven,
 dan zal ons geen macht
 uit elkander drijven.
 Zijn wij in U een,
 samen op uw wegen
 dan wordt ons tot zegen
 lachen en geween.

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 11 december om:
 10.00 uur voorganger ds. A.H. van Veluw, doopdienst
 16.30 uur voorganger ds. R. van Putten  
 19.00 uur voorganger ds. H.J. van Maanen

3. Die bloem van Gods behagen
 heeft, naar Jesaja sprak,
 de winterkou verdragen
 als allerdorste tak.
 O roos als bloed zo rood,
 God komt zijn volk bezoeken
 in ‘t midden van de dood.

2. Niemand kan alleen,
 Heer, uw zegen dragen;
 zegen drijft ons heen
 naar wie vrede vragen.
 Wat Gij schenkt wordt meer
 naar gelang wij delen,
 horen, helpen, helen, 
 vruchtbaar in de Heer.


