
 Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
 mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

4. Voltrek de reiniging en raak mij aan
 met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
 Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
 zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
 Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
 doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
 dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
 Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

Schriftlezing: Matteüs 1:6
Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.

Kinderproject en projectlied
Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Gez. 440:3,4
3. O afgrond, waarin alle zonden
 verzinken en niet meer bestaan!
 O diep geheim van Christus’ wonden, -
 het oordeel is te niet gedaan!
 O Heer, uw bloed roept voor altijd:
 barmhartigheid, barmhartigheid!
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed
Inzameling van de gaven: 1e col. de Herberg-Pastoraal diakonaal centrum
2e collecte Pastoraat en Eredienst
Zingen: Lied 473:1,2
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.

Heenzending en Zegen Amen van de gemeente op de dienst (3x)

Uitgangscollecte is bestemd voor aflossing & onderhoud Kerkelijke gebouwen
Denkt u ook om de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Eredienst is vanavond
 aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy(Thema dienst)

    VIERDE ADVENT
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente

 ‘De Hoeksteen’
op zondag 18 december 2016 om 10.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Jet Roetman
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Richard Plender en René Weever

       Thema: ‘Scandalon’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 527 (Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken)
- Lied 441:1,3,5,7,8,9,10 (Hoe zal ik u ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?) 
Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 84:3,6
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
 die naar uw tempel zich begeeft,
 zijn hart wijst hem de rechte wegen.
 Zij trekken op van overal
 en, gaat het door het dorre dal,
 dan valt op hen een milde regen.
 Ja, in het hart van de woestijn
 ontspringt een heldere fontein.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Aansteken van de vierde adventskaars door Emy Oostendorp

Zingen: Lied 438:1,3,4
1. God lof! Nu is gekomen
 Gods aangename tijd:
 de Koning onzer dromen,
 de Heer der heerlijkheid
 treedt, zonder praal en pracht,
 in onze wereld binnen,
 om hier te overwinnen
 de duivel en zijn macht.

4. Gij armen en verdrukten,/wáár gij op aarde zijt,
 gebeukten en gebukten/in deze boze tijd,
 houdt moed, Hij nadert al!/Gij moogt uw Held ontvangen,
 de Vorst van uw verlangen,/met liedren zonder tal!

Gods gebod

Zingen: ‘Heiland kom, o kom met haast’ (WeerKlank 108:1,2,5)
1. Heiland kom, o kom met haast,/laat de wereld zijn verbaasd,
 dat in U, o kind der maagd,/God in liefde naar haar vraagt.

6. Want God onze Heer die ons mild
 bestraalt als zon, beschermt als schild,
 zal in genade ons verhogen.
 Zijn hand onthoudt het goede niet
 aan wie oprecht Hem hulde biedt
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen
 HEER, die het al in handen houdt,
 welzalig die op U vertrouwt.

3. Gij machtigen der aarde,
 ‘t is uit met Gods geduld,
 zo gij Hem niet aanvaarden,
 Hem niet aanbidden zult.
 Wie in hun trots en waan
 zich tegen Hem verheffen,
 die zal zijn gramschap treffen,
 die doet Hij ondergaan.

4. Daarop wil ik gelovig bouwen,
 getroost, wat mij ook wedervaart;
 mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
 wanneer mijn zonde mij bezwaart.
 Steeds vind ik daar opnieuw bereid
 oneindige barmhartigheid.

2. Die roos van ons verlangen,
 dat uitverkoren zaad,
 is door een maagd ontvangen
 uit Gods verborgen raad.
 Maria was bereid,
 toen Gabriël haar groette
 in ‘t midden van de tijd.



Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: 2 Samuël 11:1-17+26-27 en 12:1-15+18-20+24-25
11:1 Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten 
strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger eropuit, onder leiding van Joab 
en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. 
Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 2 Op een keer stond hij aan het eind van de 
middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. 
Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. 
3 Hij liet uitzoeken wie ze was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter van 
Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria.’ 4 David liet haar bij zich komen en sliep 
met haar. (De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was 
juist verstreken.) Daarna ging ze terug naar huis. 5 Enige tijd later merkte ze 
dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, 6 waarop David aan Joab 
opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. 7 Uria meldde zich op bevel van 
Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er 
met de oorlog voorstond. 8 Vervolgens zei hij: ‘Ga naar huis en ontspan u wat.’ 
Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. 9 
Maar Uria ging niet naar huis; hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis, 
bij de knechten van zijn heer. 10 Toen men David verteld had dat Uria niet naar 
huis was gegaan, zei hij tegen hem: ‘U hebt toch een lange reis achter de rug. 
Waarom bent u niet naar huis gegaan?’ 11 Uria antwoordde: ‘De ark en het leger 
van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, opperbevelhebber Joab en zijn 
manschappen bivakkeren in het open veld; zou ik dan naar huis gaan om te eten 
en te drinken, en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet!’ 12 
David zei tegen Uria: ‘Blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan.’ 
Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop 13 nodigde David hem 
bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria ’s avonds niet naar huis, 
maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. 
    14 De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. 
15 In de brief stond: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem 
geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.’ 16 Joab onderzocht waar 
de verdediging het sterkst was, en stelde Uria juist daar op. 17 De verdedigers 
van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten 
van David, en ook Uria vond de dood. 
   26 De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze 
treurde om haar echtgenoot. 27 Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij 
zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel 
van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.
 
   12:1 Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende te 
vertellen: ‘Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. 
2 De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen, 3 de arme man had 

niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij 
hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en 
sliep in zijn schoot; hij had het lief als een dochter. 4 Op zekere dag kreeg de rijke 
man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger 
een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij 
het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ 5 David ontstak in 
woede over de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo waar de HEER leeft, de man 
die zoiets doet verdient de dood. 6 Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat 
hij zich zo harteloos heeft gedragen.’ 7 Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit 
zegt de HEER, de God van Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van Israël, 
ik was het die je redde uit de greep van Saul. 8 Have en goed van je heer, en de 
vrouwen van je heer erbij, heb ik jou in de schoot geworpen; de heerschappij over 
Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog 
het een en ander aan toevoegen. 9 Waarom heb je dan mijn geboden met voeten 
getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw 
toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de 
Ammonieten laten vermoorden. 10 Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in 
je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw 
van Uria tot vrouw hebt genomen. 11 Dit zegt de HEER: Je eigen familie zal een 
bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan 
een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen 
op klaarlichte dag. 12 Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit 
laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht.’ 13 David 
antwoordde Natan: ‘Ik heb gezondigd tegen de HEER.’ Toen zei Natan: ‘De 
HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. 14 Maar omdat u de vijanden 
van de HEER aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon 
sterven.’ 15 Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de vrouw 
van Uria David gebaard had, met een dodelijke ziekte. 
    18 Na zeven dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen 
dat het kind was gestorven. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Toen het kind nog leefde 
wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het 
gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan.’ 19 David zag zijn dienaren met elkaar 
fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hun: ‘Is mijn kind 
dood?’ ‘Ja, het is gestorven,’ antwoordden ze. 20 David stond van de grond op, 
nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis 
van de HEER binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten 
brengen.
    24 David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, 
die hij Salomo noemde. De HEER had het kind lief 25 en gaf het bij monde van 
de profeet Natan de naam Jedidja, ‘Lieveling van de HEER’.
 
Zingen: Ps. 51:1,4
1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
 ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
 Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
 Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
 Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
 reinig mij door uw diepe mededogen.

2.Hij verlaat zijn hemels rijk,
Hij, Gods Held, wordt ons gelijk,
heeft zich pracht en praal ontzegd
en begint op aarde zijn weg.

5.Uit uw kribbe straalt een licht,
waarvoor al het duister zwicht.
Laat zo ons geloof ook zijn,
dat het helder in ons schijnt.




