
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 11 december 2016 om 19.00 uur,

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Henk van de Raa
Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Gerrit en Marrie Kattenberg

ZANGDIENST
M.m.w. de cantorij o.l.v. Gerwin van der Plaats
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Zingen voor de dienst:
Opw. 502: ‘Jezus, ik wil heel dicht bij U komen’
Lied 454: De mensen die gaan in het duister (oefenlied)   

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 123: 1 en 2
1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
 hef ik vol hoop mijn oog.
 Zoals een knecht let op zijns heren wenken
 of hij zijn gunst wil schenken,
 zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
 rust op de hand der vrouwe,
 zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij
 ons weer genadig zij.

2. Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
 stelt ons voor elk ten spot.
 Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
 de trots der zelfbewusten.
 Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
 en hebben geen verwachting,
 tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad,
 verlos ons van dit kwaad.

Stil gebed

Bemoediging 

Groet

Zingen Lied 441: 1, 5 en 6
1. Hoe zal ik U ontvangen,
 hoe wilt Gij zijn ontmoet,
 der wereld hoogst verlangen,
 des harten heiligst goed?
 Wil zelf uw fakkel dragen
 in onze duisternis,
 opdat wat U behage
 ons klaar en zeker is.

5. Zo diep waart Gij bewogen:
 Gij daaldet van uw troon;
 uit godlijk mededogen
 zocht Gij der mensen woon,
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 Gij die de last der volken,
 hun plagen duizendvoud,
 wat niemand kan vertolken,
 in liefde omsloten houdt.

6. Gij zwaarbeproefde schare
 ten dode toe benard,
 daar gaat een blijde mare,
 o schrijf die in uw hart:
 al drukt het kruis uw schouder,
 al dooft het laatste licht,
 uw Trooster en Behouder
 staat voor uw aangezicht.

Zingen Lied 435: 1, 2, 3 en 4 
Cantorij:
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.

Allen:
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!

Cantorij:
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.
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Allen:
4. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
 Elk hart zij Hem ter woon bereid!
 De palmen van uw eerbied spreidt
 de weg langs, die uw Koning rijdt.
 Hij komt tot u met troost en vre
 en brengt u heil en liefde mee.
 Geprezen zij de Heer,
 Hij geeft u ‘t leven weer!

Zingen Lied 439: 1, 2 en 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.

2. Bereid dan voor zijn voeten
 de weg die Hij zal gaan;
 wilt gij uw Heer ontmoeten,
 zo maak voor Hem ruim baan.
 Hij komt, bekeer u nu,
	 verhoog	de	dalen,	effen
	 de	hoogten	die	zich	heffen
 tussen uw Heer en u.

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.

Gebed

Schriftlezing: 2 Samuël 7: 4 - 16 
4. Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 5. ‘Zeg tegen mijn 
dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om 
in te wonen? 6. Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik 
de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en 
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tabernakel. 7. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan 
een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, 
gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen?” 8. Welnu, zeg tegen 
mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik heb 
je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9. Ik heb je 
bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld 
en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. 10. Ik heb aan 
mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het 
nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, 
zoals toen het er pas woonde 11. en ik rechters over mijn volk Israël had 
aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De 
HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen: 12. Wanneer je leven voorbij 
is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon 
en hem een bestendig koningschap schenken. 13. Hij zal een huis bouwen voor 
mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14. Ik zal een 
vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden 
met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15. maar hij zal nooit bij mij 
uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou. 16. Jou stel ik in 
het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal 
wankelen.”’

en Lucas 1: 26 - 38
Aankondiging van de geboorte van Jezus
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. 36. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, 
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in 
de zesde maand van haar zwangerschap, 37. want voor God is niets onmogelijk.’ 
38. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ 
Daarna liet de engel haar weer alleen.

Verkondiging
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Cantorij zingt: ‘Brich an, o schönes Morgenlicht’

Zingen Lied 454: 1, 2, 3, 4 en 5
Cantorij:
1. De mensen die gaan in het duister,
 die wonen in ‘t land van de dood,
 zij zullen een licht zien stralen;
 het hemelse morgenrood.

Cantorij:
2. Zij zullen weer zingen van vreugde,
 de angst en de nood zijn voorbij,
 geen vijand marcheert door de straten,
 de kinderen spelen weer vrij.

Allen:
3. De stok die hen sloeg is gebroken,
 geen mens wordt vertrapt of verdrukt.
 Zij krijgen weer tijd van leven,
 er is een begin van geluk!

Allen:
4. Want er is een prins geboren,
 met prachtige namen gekroond.
 En hij is de vorst van de vrede,
 de God die bij mensen woont.

Allen:
5. Hij brengt het leven op aarde
 terecht in zijn koninkrijk.
 De mensen die gaan in het duister,
 die worden de koning te rijk.

Zingen Lied 598 (meezingen op aanwijzigingen dirigent):
 
 Als alles duister is,
 ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft,
 een vuur dat nooit meer dooft.

Gebeden

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



7

Zingen Lied 444: 1, 2, 3 en 4
1. Nu daagt het in het oosten,
 het licht schijnt overal:
 Hij komt de volken troosten,
 die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
 van de eeuwenlange nacht.
 Een nieuwe dag gaat prijken
 met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
 in schaduw van de dood,
 van God en mens verlaten
 begroeten ‘t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
 het nachtlijk duister zwicht,
 en die zal zegepralen,
 is Christus, ‘t eeuwig licht!

Zegen

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 18 december om:
10.00 uur: ds. A.H. van Veluw
19.00 uur: ds. G.H. Labooy
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Op de plaats waar ik was,
wanneer zocht ik U daar?

En U stond gewoon voor me!
Maar ik was ook van mijzelf 

weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden ,

laat staan U! 
(Augustinus, 354-430)


