
 

6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is, 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 

 

Pastorale mededelingen    
 

Zingen Psalm 43 : 4 

Dan ga ik op tot uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eind’loos mij verblijdt. 

 

Willem Westerink namens de diakonie 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Gezang 125: 1, 2 en 5 

1. O kom, o kom, Immanuel,   2. O kom, Gij wortel Isai, 

verlos uw volk, uw Israel,    verlos ons van de tyrannie, 

herstel het van ellende weer   van alle goden dezer eeuw, 

zodat het looft uw naam, o Heer.   o Herder, sla de boze leeuw! 

Weest blij, weest blij, o Israel!  Weest blij, weest blij, o Israel! 

Hij is nabij, Immanuel.   Hij is nabij, Immanuel. 

 

5. O kom, die onze Koning zijt, 

in wolk en vuur en majesteit, 

O Adonai, die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht! 

Weest blij, weest blij, o Israel! 

Hij is nabij, Immanuel. 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 

03-12 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

10-12 om 10.00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy     2e adventszondag 

10-12 om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen Zangdienst 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 3 december 2017 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Agathe Driegen 

             Organist: Jeroen van der Scheer 

m.m.v. muzikanten uit de Hoeksteen  

en met een bijdrage vanuit de diaconie voor de vluchtelingen 

Koster: Richard en Renè 

 

1e Adventszondag 

 

Thema: ‘Een engel in de tempel’ (Lucas 1: 5-25) 
  

Zingen voor de dienst 

Opwekking 642 :  Al mijn zonden, al mijn zorgen 

Lied 463 :  Licht in onze ogen 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 43 : 1 en 3 

1. O God, kom mijn geding beslechten,   3. O Heere God, kom mij bevrijden, 

verlos mij van wie U versmaadt.    zend mij uw waarheid en uw licht 

Boosdoeners willen met mij rechten,   die naar uw heilge berg mij leiden, 

die niet aan trouw en waarheid hechten.   waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Doe mij ontkomen aan hun haat,    Geef dat ik door U opgericht 

o HEER, mijn toeverlaat.     kom voor uw aangezicht. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Een van onze kinderen steekt de eerste kaars aan 

 

Zingen Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 

1. Nu daagt het in het oosten,   2. De duisternis gaat wijken 

het licht schijnt overal.    van d’ 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 nachtlijk 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. 



 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen: Opwekking voor Kinderen 68 

Diep, diep, diep als de zee.    ‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 

Hoog, hoog, hoog als de lucht.   Hoog, hoog, hoog als de lucht. 

Wijd, wijd, wijd     Wijd, wijd, wijd 

als het water blauw.     als het water blauw. 

Is Jezus' liefde voor jou en mij.   Is Jezus' liefde voor jou. 

 

Wetslezing uit Matteus 25: 34 - 36 

34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader 

gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de 

wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had 

dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 

ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen 

en jullie kwamen naar mij toe.” 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Lezen Lucas 1: 5-25 

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot 

de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden 

waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer 

hielden. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren 

al op leeftijd. 

 

8 Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te 

vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door 

het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10 De 

samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11 

Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het 

reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd 

door angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je 

gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes  

noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over 

zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere 

gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl 

hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël tot de 

Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht 

van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid 

te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’ 

 

18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een 

oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël,  

die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 

20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde  

 

tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop 

dit alles gaat gebeuren.’ 

 

21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af 

waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij 

niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij 

maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij 

was, ging hij terug naar huis. 24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze 

leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn 

lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer 

verachten. 

 

Zingen: Lied 451: 1, 3 en 5 

1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen 

en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 

wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 

opdat de nacht zal wijken uit het land. 

 

3. Richt op uw woning en roep ons tezamen, 

omring ons met uw alvermogend woord, 

wees ons een tempel en roep onze namen, 

zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 

 

5. Richt over de aarde en haar diepe stromen, 

de volkeren de sterren, zon en maan, 

zij zullen allen voor uw aanschijn komen 

en zingen dat uw woorden niet vergaan. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Gezang 462: 1, 2, 5 en 6 (lied van de maand) 

 

   

2.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zal er ooit een blijvend heden  5. Zoals bomen mensen tonen 

vol van goede vrede zijn,    dat er kracht tot groeien is, 

waar geen pijn meer wordt geleden  zal de zoon der mensen komen 

en het leven nieuw zal zijn?   die de boom des levens is. 


