
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.

Dankgebed

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

Zingen: Lied 526:1,4
1. Juicht voor de koning van de Joden,
 buigt voor geen dove wereldmacht,
 knielt voor de knecht die Gods geboden
 beluisterd heeft en wel geacht.
 Drie vreemden zochten Hem van verre,
 Herodes hebben zij bespot,
 met goud, met wierook en met mirre
 aanbaden zij de Zoon van God.

 

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

De	collecte	bij	de	uitgang	is	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 8 jan. 2017
 Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. G.H. Labooy (Bevestiging Ambtsdragers)
  Aanvang: 19.00 uur Voorganger: ds. A.H. Van Veluw

   NIEUWJAARSDAG 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente 
‘De Hoeksteen’ op zondag 1 januari 2017 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Ally Pelleboer
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters:	Jan	en	Berta	Aarten

     Thema: ‘Gods lachen’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 523 (Laat ieder het horen)
- Opw. 533 (Eén klein kind)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 97:1,4
1.	Groot	Koning	is	de	HEER.	/	Volken,	bewijst	Hem	eer,
	 breek	uit	in	jubel,	aarde,	/	nu	Hij	de	macht	aanvaardde.
	 De	landen	wijd	en	zijd	/	zijn	in	zijn	naam	verblijd.
	 Op	recht	en	op	gericht	/	heeft	Hij	zijn	troon	gesticht/in	de	verborgenheid.

4.	God	trad	voor	ons	in	‘t	krijt.	/	Uw	volk,	HEER,	is	verblijd.
	 Hoor,	Sions	dochters	zingen	/	van	uwe	rechtsgedingen.
	 O	Koning	van	‘t	heelal,	/	die	eeuwig	heersen	zal,
	 hoog	boven	godenmacht	/	verheft	Gij	U	en	lacht./Wij	juichen	om	hun	val.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 481:1,2
1. Hoor, de englen zingen de eer
 van de nieuw geboren Heer!
 Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
 God verzoent der mensen schuld.
 Voegt u, volken, in het koor,
 dat weerklinkt de hemel door,
 zingt met algemene stem
 voor het kind van Bethlehem!
 Hoor, de englen zingen de eer
 van de nieuw geboren Heer!

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 474:1,2,4,5
1. Looft God, gij christnen, maakt Hem groot
	 in	zijn	verheven	troon,	/die	nu	zijn	rijk	voor	ons	ontsloot
	 en	zendt	zijn	eigen	Zoon,/en	zendt	zijn	eigen	Zoon.

2. Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
 Here Christus, Vaders Zoon,
 wordt geboren uit een maagd
 op de tijd die God behaagt.
 Zonne der gerechtigheid,
 woord dat vlees geworden zijt,
 tussen alle mensen in
 in het menselijk gezin.
 Hoor, de englen zingen de eer
 van de nieuw geboren Heer!

4. Juicht voor de koning van de volken,
 buigt voor zijn opperheerschappij,
	 zingt	halleluja!	Uit	de	wolken
 komt ons zijn heerlijkheid nabij.
 Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
 legt vrede in elkanders hand:
 Hij die de beste wijn bewaarde 
 roept ons ter bruiloft in zijn land!

2.	 Hij	wilde	zich	verlagen/	en	daalde	van	zijn	troon;
	 een	ezel	mag	Hem	dragen,/Hem	sieren	staf	noch	kroon.
	 Hij	wil	zijn	koningsmacht/	en	majesteit	verhullen,
	 om	needrig	te	vervullen/	wat	God	van	Hem	verwacht.

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!



2. Hij daalt uit ‘s Vaders schoot terneer
	 op	aard	om	kind	te	zijn,/een	kindje	arm	en	naakt	en	teer
	 al	in	een	kribje	klein,/al	in	een	kribje	klein.

4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs:
	 Hij	neemt	ons	vlees	en	bloed	/en	geeft	ons	in	zijns	Vaders	huis
	 zijn	eigen	overvloed,/zijn	eigen	overvloed.

5. Hij wordt een knecht en ik een heer:
	 wat	win	ik	veel	daarbij!	/Waar	vindt	men	zoveel	gulheid	weer
	 als	Jezus	heeft	voor	mij,	/als	Jezus	heeft	voor	mij.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 2 (NBV)
2.1 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.
2 De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen
tegen	de	HEER	en	zijn	gezalfde:	3	‘Wij	moeten	hun	juk	afwerpen,	ons	van	hun	boeien	
bevrijden.’ 4 Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. 5 Dan spreekt hij 
tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: 6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op 
de	Sion,	mijn	heilige	berg.’	7	Het	besluit	van	de	HEER	wil	ik	bekendmaken.
Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. 8 Vraag het mij
en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. 9 Jij kunt ze breken 
met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’ 10 Daarom, koningen, wees 
verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. 11 Onderwerp u, toon de 
HEER	uw	ontzag,	breng	hem	bevend	uw	hulde.	12	Bewijs	eer	aan	zijn	zoon	met	
een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste 
ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem.

Zingen: Ps. 2:1,2
1. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
 Wat is de waanzin toch die zij beramen?
 De groten staan gewapend tot de slag,
 de machtigen der wereld spannen samen.
	 ‘t	Is	tegen	het	gezag	van	God	den	HERE
 en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
	 `Komt’,	zeggen	zij,	`laat	ons	hun	banden	scheuren,
 tot alle macht in onze handen ligt!’

2. Die in de hemel is gezeten lacht,
 want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
 Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
 Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
 Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
 en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
 `Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
 op Sions berg, de berg der heiligheid.’

Schriftlezing: Matteüs 2:1-2 + 11-15 (NBV)
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.

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.’

Zingen: Ps. 2:3,4
3.I	k	roep	op	aarde	‘t	woord	des	HEREN	uit.
 Hij sprak tot mij: `Zie Ik verwek u heden.
 Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
 Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.
 Zie, al het volk tot in de verste streken,
 de ganse aarde geef Ik in uw macht.
 Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
 ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.’

4. O machtigen, o koningen, weest wijs.
 Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
	 Vreest	God	den	HEER	en	dient	Hem	naar	zijn	eis,
 verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.
	 Kust	toch	de	zoon,	opdat	gij	niet	te	gronde
 gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
 en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
 Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Verkondiging 

Zingen: Lied 438
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.
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