
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte Diaconie 
     2e collecte Jeugdwerk 
 
Slotlied 487   
1. Eer zij God in onze dagen,   2. Eer zij God die onze Vader 
eer zij God in deze tijd.    en die onze Koning is. 
Mensen van het welbehagen,   Eer zij God die op de aarde 
roept op aarde vrede uit.    naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo,    Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo.    Gloria in excelsis Deo. 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Zegen  
 
Zingen Ere zij God 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Ere zij God in den hoge 
Amen, amen 
 
 
 

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: 
26-12 om 10.00 uur Kinderkerstfeest - Voorganger ds. A.H. van Veluw 
31-12 om 19.30 uur Oudejaarsavond - Voorganger ds. G.H. Labooy 
01-01 om 10.30 uur Nieuwjaarsdag - Voorganger ds. G.H. Labooy 
01-01 om 19.00 uur Zangdienst - Voorganger ds. A.H. van Veluw 

LITURGIE voor de Kerstzangdienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" zondag 25 december 2016 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Hendrik Hensen 
Organist: Henk Frank 

Kosters: Richard en René 
 
Zingen voor de dienst 
Lied 477: Komt allen tezamen 
Opw. 268: Hij kwam bij ons heel gewoon 
 
Woord van welkom 
 
Zingen ELB 109 (1 vrouwen, 2 en 3 allen)    
1. Al wie dolend in het donker   2. Onze lasten zal Hij dragen 
in de holte van de nacht    onze onmacht totterdood 
en verlangend naar een wonder   geeft als antwoord op ons vragen 
op de nieuwe morgen wacht:   ons Zichzelf als levensbrood: 
Vrijheid wordt aan u verkondigd   nieuwe vrede zal er dagen 
door een koning zonder macht.   liefde straalt als morgenrood. 
  
3. Tot de groten zal Hij spreken / even weerloos als een lam 
het geknakte riet niet breken / Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken / van een God die tot ons kwam. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 24 : 1, 4 en 5 
1. De aarde en haar volheid zijn   4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,  
des HEREN koninklijk domein,   aloude deur, maak wijd uw boog,  
de wereld en die daarin wonen.   laat uw verheven koning binnen.  
Het land rijst uit de oceaan,    Wie is die vorst zo groot in eer,  
rivieren breken zich ruim baan   die sterke held ? Het is de HEER,  
om Gods volmaakte macht te tonen.  die alle macht kan overwinnen.  
 
5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, / aloude deur, maak wijd uw boog,  
ruim baan voor de verheven koning. / Wie is die vorst zo groot in kracht ?  
Het hoofd van 's hemels legermacht! / Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
Inleiding bij de dienst 
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Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 
Lezing Jesaja 9 : 1 - 5 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker 
wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het 
verdelen van de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep 
van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend 
stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het 
vuur. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn 
schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst.  
 
 
Zingen Lied 444 
1. Nu daagt het in het oosten,    2. De duisternis gaat wijken 
het licht schijnt overal:     van de eeuwenlange nacht. 
Hij komt de volken troosten,    Een nieuwe dag gaat prijken 
die eeuwig heersen zal.     met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten    4. De zonne, voor wier stralen 
in schaduw van de dood,     het nacht’lijk duister zwicht, 
van God en mens verlaten     en die zal zegepralen, 
begroeten 't morgenrood.     is Christus, 't eeuwig licht! 
 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
 
Lezing Lucas 2 : 1 - 7 
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. 
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Zingen Lied 478  
1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
 
3. Die de hemel heeft geschapen 
en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 
wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 
 
4. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
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Zingen Lied 503 
1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de opgaande zon: 
dit leven zal stralen, door de hemel bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
 
2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 
 
3. Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot zijn eerste tehuis; 
en nog draagt dit hout Hem als een lam aan het kruis. 
 
 
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 
 
 
 
Lezing Efeziërs 3 : 10 - 19 
10 dat Christus mag wonen in ons hart! Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in 
al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 
naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12 
in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke 
gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw 
innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof 
Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 
18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u 
zult volstromen met Gods volkomenheid. 
 
 
 
Augustinus 
Als Christus duizend maal geboren zou zijn in de stal, maar niet in ons hart, dan was 
Zijn geboorte overbodig. 
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Zingen Lied 475 
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,  2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 
Heer Jezus, licht en leven.    zijt Gij voor mij geboren. 
Ik draag U als geschenken aan   Eer ik een woord van U vernam, 
wat Gij mij hebt gegeven.    hebt Gij mij uitverkoren. 
U zij mijn hart en ziel gewijd,   Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.  werd Gij een kindje, arm en naakt, 
O neem ze aan als gaven.    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. 
 
Lezing Lucas 2 : 8 - 14 
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.’ 
 
Zingen Lied 481  
1. Hoor, de eng’len zingen de eer  2. Hij, die heerst op 's hemels troon, 
van de nieuw geboren Heer!   Here Christus, Vaders Zoon, 
Vreed' op aarde, 't is vervuld:   wordt geboren uit een maagd 
God verzoent der mensen schuld.   op de tijd die God behaagt. 
Voegt u, volken, in het koor,   Zonne der gerechtigheid, 
dat weerklinkt de hemel door,   woord dat vlees geworden zijt, 
zingt met algemene stem    tussen alle mensen in 
voor het kind van Bethlehem!   in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng’len zingen de eer   Hoor, de eng’len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer!   van de nieuw geboren Heer! 
 
3. Lof aan U die eeuwig leeft / en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt / taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af / ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein / nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng’len zingen de eer / van de nieuw geboren Heer! 
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Lezing Lucas 2 : 15 - 20 
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 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 Lied 483 
1. Stille nacht, heilige nacht!   2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
Davids Zoon, lang verwacht,   dat zo trouw zondaars mint, 
die miljoenen eens zaligen zal,   ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt geboren in Bethlehems stal,   wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Hij, der schepselen Heer,    Leer me U danken daarvoor. 
Hij, der schepselen Heer.    Leer me U danken daarvoor. 
 
3. Stille nacht, heilige nacht! / Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; / Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! / Amen, Gode zij eer! 
 
Lezing Joh. 1 : 1 en 14 - 18 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.  
 
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de 
Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die 
na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij 
allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en 
waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar 
de enige Zoon, die zelf God is, die  aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen 
kennen. 
 
Zingen Hemelhoog 124 
1. Donker de nacht met sterren aan de hemel, 
de aarde diep in het duister gehuld. 
’t Was in die nacht dat Jezus werd geboren, 
het Woord van God in de tijd werd vervuld. 
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd, 
een nieuwe dag brak voor de wereld aan. 
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren, 
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis. 
Hosanna in de hoge,  
God is met ons, Immanuel.                     -4- 

2. Ere zij God, zijn liefde voor de wereld 
heeft hij in Jezus, de Christus, getoond. 
Om ons van schuld en zonde te verlossen 
ging Hij de weg van het lijden, de dood. 
Opgestaan is Jezus Overwinnaar. 
er klinkt een lied dat jubelt door de tijd: 
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren, 
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis. 
Hosanna in de hoge, God is met ons, Immanuel. 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader 
voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden; 
die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees 
geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden.  
 
Zingen Lied 488  
1. In den beginne was het woord,   2. Hij werd geboren in de nacht 
op aarde is zijn stem gehoord   die al het licht heeft voortgebracht, 
die spreken wil tot elk geslacht,   aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij werd geboren in de nacht.   Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 
3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht,  4. Hij troont in onze lage staat 
op Hem wordt alle last gelegd,   waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij woont temidden van het kwaad,  Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
Hij troont in onze lage staat.   dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
5. Dit licht dat in het duister sliep / is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, / in den beginne was het woord. 
 
Augustinus:  
De Schepper van de mens werd mens opdat Hij, gebieder over de sterren, werd 
gevoed aan een borst, 
dat Hij, het Brood, hongerig zou zijn, 
dat Hij, de Fontijn, dorstig, 
dat Hij, het Licht, zou slapen, 
dat Hij, de Weg, moe zou zijn van de reis, 
dat Hij, de Waarheid, beschuldigd door valse getuigen, 
dat Hij, de Rechter over levenden en doden, berecht door een sterfelijke rechter, 
dat Hij, de Rechtvaardigheid, veroordeeld door onrechtvaardigen, 
dat Hij, de Discipline, werd geslagen met zwepen, 
dat Hij, het Fundament, opgetild aan een kruis, 
dat Hij, de Moed, zou verzwakken, 
dat Hij, het Leven, zou sterven.                   -5- 


