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    DERDE ADVENT

 Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
   op zondag 11 december 2016 om 10.00 uur.

    Viering Heilige doop

    Voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Ouderling van dienst: dhr. Henk de Raa
    Organist: dh. Leo Ravensbergen
   Muzikanten: Jenitha, Jasmijn, Sander 
    Kosters: Gerrit en Marrie Kattenberg



2 3

Zingen voor de dienst:
- Hemelhoog 122 (Al wie dolend in het duister)
- Opw. 533 (Eén klein kind) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 89:1, 7
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
 Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
 zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Aansteken van de derde adventskaars door Simon Vahl
 Jezus verwachten
 maakt ons blij,
 kijk maar, drie lichtjes
 op een rij.

Zingen: Lied 435:1,2,3
1. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
 Wie is het, die hier binnen rijdt?
 Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
 en Heiland vol barmhartigheid!
 Hij geeft de wereld ‘t leven weer.
 Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
 looft Hem, die sterk van daad
 de deuren binnen gaat.

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
 zachtmoedigheid zijn metgezel.
 Hij draagt een kroon van heiligheid,
 een scepter van barmhartigheid.
 Hij maakt ons vrij, de angst vedwijnt,
 Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
 door Hem geschiedt Gods raad,
 zijn heerschappij bestaat!

3. Gezegend was het land, de stad,
 waar deze Koning binnentrad.
 Gezegend ‘t hart, dat openstaat
 en Hem als Koning binnenlaat.
 De Zonne der gerechtigheid
 verblindde niet door majesteit;
 maar wat in duister sliep,
 ontwaakte, toen Hij riep.

Onderwijs in de betekenis van de doop
Belijdenis en beloften van de ouders
Zingen: Opw. 599
 Nog voordat je bestond, 
 kende Hij je naam. 
 Hij zag je elk moment, 
 en telde elke traan. 
 Omdat Hij van je hield, 
 Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 Hij wacht alleen nog maar 
 totdat je komt 
 
 En wat je nu ook doet, 
 Zijn liefde blijft bestaan 
 Ook niets wat jij ooit deed 
 verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, 
 gaf Hij zijn eigen Zoon 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Refrein: 
 Kom tot de Vader, 
 Kom zoals je bent 
 Heel je hart, al je pijn 
 is bij Hem bekend 
 de liefde die Hij geeft, 
 de woorden die Hij spreekt 
 daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
 En wat je nu ook doet 
 Zijn liefde blijft bestaan 
 want niets wat jij ooit deed 
 verandert daar iets aan 
 Omdat Hij van je houdt 
 gaf Hij zijn eigen Zoon
 en nu is alles klaar wanneer jij komt 
Refrein 2x 
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 De liefde die hij geeft, 
 De woorden die hij spreekt. 
 Hij wacht alleen nog maar  
 totdat je komt.

De dopelingen worden onder orgelspel binnen gebracht
De kinderen van de kindernevendienst zingen: ‘‘k Heb Jezus nodig’
Doop en handoplegging

- Ruud Koers
‘De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.’
Psalm 121:8

- Myrthe Palland
‘Want bij U is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht.’
Psalm 36:10

- Nick Harm van der Horst
Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, 
ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.’
Johannes 11:25,26

Stephanie zingt: ‘Meer dan een wonder’
 Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 
 Nooit gedacht, zo perfect en klein. 
 Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
 Je bent meer dan een wonder. 
 
 Door Hem bedacht. 
 Door Hem gemaakt. 
 Door Hem geliefd en aangeraakt. 
 Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
 Je bent meer dan een wonder 
 
 Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht. 
 Vol verwachting hebben wij op jou gewacht 
 En nu jij er bent... 
 
 Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind 
 Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht. 
 Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
 
 Je eerste woord zal alles zijn: 
 papa, mama, blijf bij mij. 
 Je hebt een plek, je hoort erbij. 
 Hier zul je veilig zijn. 

 Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk 
 
 Je bent meer dan een wonder!

Vraag aan de gemeente (staande)
Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, 
opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en 
voorgaan in het volgen van Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord?

Zingen: (staande): Ps. 105:3,18
3. God, die aan ons zich openbaarde,
 regeert en oordeelt heel de aarde.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
 ‘t Verbond met Abraham zijn vrind
 bevestigt Hij van kind tot kind.

18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
 opdat het altoos Hem zou vrezen,
 zijn wet betrachten en voortaan
 volstandig op zijn wegen gaan.
 Prijs God om al zijn majesteit.
 Hij leidt ons tot in eeuwigheid.

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

Onder orgelspel worden de dopelingen weggebracht en blijven de 
kinderen voor in de kerk zitten.

Schriftlezing: Ruth 4:11b-22
De HEER geve dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, 
die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult 
zijn in Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. 12 Moge uw huis 
worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de 
kinderen die de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven.’
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met 
haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14 De 
vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag 
iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven 
voortbestaan! 15 Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden 
als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard 
is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16 Noömi nam de jongen op haar 
schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17 De buurvrouwen gaven 
hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden 
hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.
18 Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, 19 Chesron 
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verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, 20 Amminadab verwekte 
Nachson, Nachson verwekte Salmon, 21 Salmon verwekte Boaz, Boaz 
verwekte Obed, 22 Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.

Schriftlezing: Matteüs 1:3b-6b

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

Zingen projectlied:
Refrein:
 Ja is ja, nee is nee
 Beloofd is beloofd
 Jezus wil je helpen
 als jij in Hem gelooft (2x)

 Hij is een God van liefde
 Hij houdt heel veel van jou
 Hij zal je nooit verlaten
 want Hij is altijd trouw
(Refrein)

 Ook wij moeten dit leren
 om altijd trouw te zijn
 en doen wat we beloven
 dat geldt voor groot en klein
(Refrein)

(Kinderen gaan naar de nevendienst)

Verkondiging Johannes 1:14a: ‘Het Woord is mens (vlees en bloed) 
geworden’ 

Zingen: Lied 439:1,3,4
1. Verwacht de komst des Heren,
 o mens, bereid u voor:
 reeds breekt in deze wereld
 het licht des hemels door.
 Nu komt de Vorst op aard,
 die God zijn volk zou geven;
 ons heil, ons eigen leven
 vraagt toegang tot ons hart.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
	 is	lieflijk	voor	de	Heer,
 maar op een hart vol hoogmoed
 ziet Hij in gramschap neer.
 Wie vraagt naar zijn gebod
 en bidden blijft en waken,
 in hem wil woning maken
 het heil, de Zoon van God.

4. O Jezus, maak mij arme
 in deze heilige tijd
 uit goedheid en erbarmen
 zelf voor uw komst bereid.
 Laat dit bestaan uw stal,
 dit hart uw kribbe wezen,
 opdat nu en na dezen
 ik U lofzingen zal.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven: 
    1e collecte Diakonie
    2e collecte: Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 440:1,4
1. Gaat, stillen in den lande,
 uw Koning tegemoet,
 de intocht is ophanden
 van Hem die wondren doet.
 Gij die de Heer verwacht,
 laat ons vóór alle dingen
 Hem ons hosanna zingen.
 Hij komt, Hij komt met macht.

4. Gij schenkt met volle handen,
 die zelf de armoe draagt.
 Gij maakt uzelf te schande,
 die steeds naar zondaars vraagt.
 Wij willen, groot en klein,
 die ‘t al van U ontvingen,
 U ons hosanna zingen
 en eeuwig dankbaar zijn.
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Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 amen, God, uw naam ter eer!

Uitgangscollecte is bestemd voor Aflossing en onderhoud kerkelijke 
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

Na de dienst kunt u de doopouders vooraan in de kerk feleciteren

  De volgende Erediensten zijn: vanmiddag en vanavond
   Aanvang:16.30 uur Voorganger: ds.R van Putten
       Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. Van Maanen


