
- Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd boor de Diakonie
             2e collecte Pastoraat en Eredienst
 
- Slotlied 518: 1, 3, 4
1. Hoe helder staat de morgenster,
 en straalt mij tegen van zo ver,
 de luister van mijn leven.
 Komt tot mij, zoon van David, kom,
 mijn Koning en mijn Bruidegom,
 mijn hart wil ik U geven.
	 Lieflijk,	vriendlijk,	schoon	en	heerlijk,
 zo begeerlijk, mild in ‘t geven,
 stralend, vorstelijk verheven.

3.	Gij	schittert	als	een	edelsteen,
 mijn hart is vol van U alleen,
 uw liefde doet mij leven.
	 Hoe	groei	ik	in	uw	lichte	schijn,
 hoe bloei ik op daar ik mag zijn
 een rank met U verweven.
 Aan U blijft nu heel mijn leven
 weggegeven, on te ontvangen
 U, mijn liefde, mijn verlangen.

4. Hoe liefelijk is uw gelaat;
 als Gij uw ogen op mij slaat,
 dan doet de vreugd mij beven.
 Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
 uw woord en geest, uw vlees en bloed,
 zij zijn mijn ziel, mijn leven.
 Heer des hemels laat, getrouwe,
	 mij	aanschouwen	uw	erbarmen.
 Herder neem mij in uw armen.

- Zegen (3x amen, gezongen)
 
Bij	de	uitgang	is	de	collecte	bestemd	voor		Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	ge-
bouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavond
   Aanvang: 19.00 uur Voorganger: de. A.H. van Veluw

  Thema: God graaft gangen naar onze oren …

Voor de dienst: 
- Lied 913 Wat de toekomst brengen moge
- Opw: 733 De zon komt op: 

- Woord van welkom
- Psalm 98: 1, 2 , 4
1.  Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
	 want	Hij	bracht	wonderen	tot	stand./Wij	zien	Hem	heerlijk	triomferen
	 met	opgeheven	rechterhand./Zingt	voor	den	HEER,	Hij	openbaarde
	 bevrijdend	heil	en	bindend	recht/voor	alle	volkeren	op	aarde.
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
 Hij heeft in goedertierenheid,
 naar de belofte eens gegeven,
 het huis van Israël bevrijd.
 Zijn volk is veilig in zijn handen.
 Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
 Zo werd tot in de verste landen
	 het	heil	van	onze	God	aanschouwd.

- Stil gebed/- Bemoediging en groet

- Zingen: lied 288 Goede morgen
1.	Goedemorgen,	welkom	allemaal,/ik	met	mijn	en	jij	met	jouw	verhaal,
	 lachen,	huilen,	vrolijkheid	en	pijn,/alles	mag	er	zijn!
	 God,	ik	vraag	U,	kom	in	onze	kring./Wees	erbij	wanneer	ik	bid	en	zing.
	 Ik	met	mijn	en	U	met	uw	verhaal	/verteld	in	mensentaal.

- Verootmoediging

- Lied: 968: 1, 2, 4 De ware kerk des Heren
1.	De	ware	kerk	des	Heren,/in	Hem	alleen	gegrond,
	 geschapen	Hem	ter	ere,/de	bruid	van	zijn	verbond,
 dankt aan zijn dood het leven..Hij is haar Bruidegom.
	 Want	God,	zo	staat	geschreven,/zag	naar	zijn	dienstmaagd	om.

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente ‘De 
Hoeksteen’  Nieuwjaarsdag
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger: ds. A.G. Labooy
Ouderling van dienst: mevr. Aly Pelleboer
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta Aarten

4. Laat alle zeeën, alle landen
 Hem prijzen met een blij geluid.
 Rivieren klappen in de handen,
 de bergen jubelen het uit.
	 Hij	komt,	Hij	komt	de	aarde	richten,
 Hij komt, o volken weest verblijd,
	 Hij	komt	zijn	koninkrijk	hier	stichten,
	 zijn	heil	en	zijn	gerechtigheid.



2. Door God bijeen vergaderd, 
 één volk dat Hem behoort,
 als kinderen van één Vader;
 één doop, één Geest, één woord.
	 Zo	offert	allerwege
 de kerk U lof en prijs.
 Eén naam is aller zegen,
 één brood is aller spijs.

- Leefregel 

- Gebed bij de opening van de Schriften
- Lezen Psalm 40
401 Voor de koorleider. Van David, een psalm. 2 Vol verlangen heb ik op de HEER 
gewacht	en	hij	boog	zich	naar	mij	toe,	hij	heeft	mijn	roep	om	hulp	gehoord.	3	Hij	trok	
mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten. 4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lof-
zang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.
5	Gelukkig	de	mens	die	vertrouwt	op	de	HEER	en	zich	niet	keert	tot	hoogmoedigen,
tot	hen	die	verstrikt	zijn	 in	 leugens.	6	Veel	wonderen	hebt	u	verricht,	veel	goeds	
voor	ons	besloten,	HEER,	mijn	God.	Niemand	is	te	vergelijken	met	u!	Wil	ik	erover	
spreken,	ervan	verhalen,	het	is	te	veel	om	op	te	sommen.	7	Offers	en	gaven	ver-
langt	u	niet,	brand-	en	reinigingsoffers	vraagt	u	niet.	Nee,	u	hebt	mijn	oren	voor	u	
geopend	8	en	nu	kan	ik	zeggen:	‘Hier	ben	ik,	over	mij	is	in	de	boekrol	geschreven.’
9 Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet. 10 Wanneer het 
volk	bijeen	is,	spreek	ik	over	uw	rechtvaardigheid,	ik	houd	mijn	lippen	niet	gesloten,
u weet het, HEER. 11 Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw 
en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent.
12 U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij 
steeds bewaren, 13 ook nu rampen mij omringen, talloos vele, nu mijn zonden mij 
achtervolgen	en	ik	geen	uitweg	zie,	nu	ze	talrijker	zijn	dan	de	haren	op	mijn	hoofd
en de moed mij is ontzonken. 14 Wil uitkomst brengen, HEER, HEER, kom mij 
haastig	te	hulp.	15	Laat	beschaamd	en	vernederd	worden	wie	mij	naar	het	leven	
staan,	met	schande	terugwijken	wie	mijn	ongeluk	zoeken,	16	van	schaamte	ver-
stommen	wie	de	spot	met	mij	drijven.	17	Wie	bij	u	hun	geluk	zoeken	zullen	lachen	
en	vrolijk	zijn,	wie	van	u	hun	redding	verwachten	zullen	steeds	weer	zeggen:
‘Groot is de HEER.’ 18 Ik ben arm en zwak,  Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, 
mijn	bevrijder,	mijn	God,	wacht	niet	langer.

- Zingen: Lied 482
1.  Er is uit ‘s werelds duistre wolken
	 een	groot	licht	stralend	opgegaan-
 wie wonen in  het diepste donker,
	 zij	zullen	in	het	zonlicht	staan
 Glorie aan God, de overwinning
 is ongekend, de vreugde groot;
 de aarde jubelt-hoor ons zingen;
	 wij	delen	in	een	rijke	oogst!

2. De loden last die op ons drukte,
 de stang, het juk, ons ongeluk,
 de zweep, de stok die diep deed bukken,
 verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
 verbrand de laarzen der soldaten
 en elke mantel rood van bloed,
 geen wapentuig meer door de straten-
 de velden vol van overvloed.

3. Godlof, een kind is ons geboren,
 een held zal onze koning zijn,
 die raadsman, God-met-ons zal heten-
	 die	zoon	zal	ons	tot	vader	zijn!
 Vorst die met vrede ons wil kronen
 van nu af tot in eeuwigheid,
 de Eeuwige zal hem doen tronen
	 op	recht	en	op	gerechtigheid.

- Lezing N.T. Lucas 2: 21
21	Toen	er	acht	dagen	verstreken	waren	en	hij	besneden	zou	worden,	kreeg	hij	
de	naam	Jezus,	die	de	engel	had	genoemd	nog	voordat	hij	in	de	schoot	van	zijn	
moeder was ontvangen.

- Verkondiging

- Zingen Hemelhoog 399: Samen in de naam van Jezus
1. Samen in  de naam van Jezus
	 heffen	wij	een	loflied	aan,
 want de Geest spreekt alle talen
 en doet ons elkaar verstaan.
 Samen bidden, samen zoeken
 naar het plan van onze Heer.
 Samen zingen en getuigen,
 samen leven tot zijn eer.

3. Pijst de Heer; de weg is open
 naar de Vader, naar elkaar.
 Jezus Christus, Triomfator,
 mijn Verlosser, Middelaar.
 Vader, met geheven handen
 breng ik U mijn dank en eer.
 ‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
	 Jezus	Christus	is	de	Heer!

- Pastorale mededelingen
- Gebeden

4. In t woeden aller tijden
 is nooit het lied verstomd,
 Gods hoede zal ons leiden,
	 de	volle	vrede	komt!
	 Geloven	wordt	aanschouwen,
 als uit de hemel daalt
 de bruid, de hoge vrouwe,
 de kerk die zegepraalt.

2. Heel de wereld moet het weten
 dat God niet veranderd is,
	 en	zijn	liefde	als	een	lichtstraal
 doordringt in de duisternis.
 t’Werk van God is niet te keren
 omdat Hij er over waakt,
 en de Geest doorbreekt de grenzen
 die door mensen zijn gemaakt.




