
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op 1e kerstdag zondag 25 december 2016 
om 8.45 uur

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: Hendrik Henssen
Organist: Henk van der Weerd (m.m.v. trompettisten)
Kosters: Jan van Ommen en Gerjan Prins

Zingen voor de dienst:
NLB 481: ‘Hoor, de eng’len zingen d’eer’
NLB 477: ‘Komt allen tezamen’   

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 24: 4 en 5
4. Verhoogt, o poorten, nu den boog;
 Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog;
 Opdat de Koning in moog’ rijden.
 Wie is die Vorst, zo groot in eer?
 ‘t Is God, d’ almachtig’ Opperheer;
 ‘t Is God, geweldig in het strijden.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen Lied 475: 1, 2 en 3
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,
 Heer Jezus, licht en leven.
 Ik draag U als geschenken aan
 wat Gij mij hebt gegeven.
 U zij mijn hart en ziel gewijd,
 mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
 O neem ze aan als gaven.
 
2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
 zijt Gij voor mij geboren.
 Eer ik een woord van U vernam,
 hebt Gij mij uitverkoren.
 Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
 werd Gij een kindje, arm en naakt,
 hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
 zijt Gij, mijn zon, verrezen.
 O zonlicht, mild en mateloos,
 uw gloed heeft mij genezen.
 O zon die door het donker breekt
 en ’t ware licht in mij ontsteekt,
 hoe heerlijk zijn uw stralen.

5. Verhoogt, o poorten, nu den boog;
 Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog;
 Opdat g’ uw Koning moogt ontvangen.
 Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
 ‘t Is’t Hoofd van ‘s hemels legermacht;
 Hem eren wij met lofgezangen.



Wetslezing: Filippenzen 2: 1 - 11
2: 1. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n 
grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2. maak mij dan 
volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 
3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan uzelf. 4. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die 
van de ander. 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6. Hij die 
de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7. maar deed er afstand 
van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, 8. heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood 
aan het kruis. 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die 
elke naam te boven gaat, 10. opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 
hemel, op de aarde en onder de aarde, 11. en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is 
Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Zingen HH 395: 1, 3 en 4
1. Ik wil jou van harte dienen
 en als Christus voor je zijn.
 Bid dat ik genade vind, dat
 jij het ook voor mij kunt zijn.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent 
 huilen om jouw droefenis.
 Al mijn leeftocht met je delen
 tot de reis ten einde is.

Gebed

Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20: De geboorte van Jezus
2:1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 2. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. 3. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 
plaats waar hij vandaan kwam. 4. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5. om zich 
te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6. Terwijl 
ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7. en ze bracht een zoon ter wereld, 
haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat 
er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht 
bij hun kudde. 9. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven 
door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10. De engel zei tegen 
hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen: 11. vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
messias,  de Heer. 12. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13. En plotseling voegde zich bij 
de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14. ‘Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
15. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 
‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de 
Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16. Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 

3. Ik zal Christus’ licht ontsteken
 als het duister jou omvangt.
 Ik zal jou van vrede spreken
 waar je hart naar heeft verlangd.



Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat 
hun over dat kind was gezegd. 18. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, 19. maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. 20. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles 
wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zingen Psalm 72: 1 en 4
1. Geef, HEER, den Koning Uwe rechten,
 En Uw gerechtigheid
 Aan ‘s Konings zoon om Uwe knechten
 Te richten met beleid.
 Dan zal Hij al Uw volk beheren,
 Rechtvaardig, wijs en zacht;
 En Uw ellendigen regeren;
 Hun recht doen op hun klacht.

4. ‘t Rechtvaardig volk zal welig groeien;
 Daar twist en wrok verdwijnt,
 Zal alles door den vrede bloeien,
 Totdat geen maan meer schijnt.
 Van zee tot zee zal Hij regeren,
 Zover men volk’ren kent;
 Men zal Hem van d’ Eufraat vereren,
 Tot aan des aardrijks end.

Kindermoment

Kinderlied: ‘Jezus is geboren’
 Jezus is geboren,
 Jezus is geboren,
 halleluja!

 Eer zij God in de hoge.
 Eer zij God in de hoge,
 halleluja!

 Vrede op de aarde,
 vrede op de aarde,
 halleluja!

 In de mensen welbehagen,
 in de mensen welbehagen,
 halleluja! 

Verkondiging

Zingen Lied 487: 1 en 2
1. Eer zij God in onze dagen,
 eer zij God in deze tijd.
 Mensen van het welbehagen,



 roept op aarde vrede uit.
 Gloria in excelsis Deo,
 Gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
 en die onze Koning is.
 Eer zij God die op de aarde
 naar ons toe gekomen is.
 Gloria in excelsis Deo,
 gloria in excelsis Deo.

Gebeden: Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de diaconie                                             
         2e collecte voor Jeugdwerk

Zingen Lied 486: 1 en 4
1. Midden in de winternacht
 ging de hemel open;
 die ons heil ter wereld bracht,
 antwoord op ons hopen.
 Elke vogel zingt zijn lied,
 herders, waarom zingt gij niet?
 Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
 laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
 Christus is geboren.

4. Zie, reeds staat de morgenster 
 stralend in het duister,
 want de dag is niet meer ver, 
 bode van de luister
 die ons weldra op zal gaan; 
 herders blaas uw fluiten aan,
 laat de bel, bim-bam, 
 laat de trom, rom-rom,
 kere om, kere om, laat de beltrom horen:
 Christus is geboren! 

Zegen (antwoord met ‘Amen, amen, amen.)

Zingen Lied: ‘Ere zij God’

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:
25 december om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
26 december om 10.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw, kinderkerstfeest


