
Zingen Lied 442 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

Verlos mij van mijn bange pijn!   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open  Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

en wil, o Heer, uw tempel zijn.   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

O Gij, wien aard’ en hemel zingen,  Blijf in uw liefde mij bewaren, 

verkwik mij met uw heil’ge gloed.   waar om mij heen de wereld woedt. 

Kom met uw zachte glans doordringen,  O, mocht ik uwe troost ervaren: 

o zon van liefde, mijn gemoed!   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Opwekking 488 

1. Heer ik kom tot U, neem mijn hart,verander mij. 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, voor de kracht van uw liefde. 

 

Refr. Houd mij vast, laat uw liefde stromen.  

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 

  Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 

  Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw geest,  

en de kracht van uw liefde 
 

2. Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij U wil, zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven, door de kracht van uw liefde. 

 

Refr 2x  

 

Zegen  Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

Amen, God, uw naam ter eer!  

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op: 

10-12-2017 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen  Zandienst 

17-12-2017 10:00 uur Voorganger ds. Brussaard (ruildienst) 3e Advent 

17-12-2017 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen           Jongerendienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 10 december 2017 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Henk van de Raa 

Organist: Henk van der Weerd 

             Met medewerking van Gerko, Chris, Melanie en Sander 

Kosters: Jan en Bertha 

2e Adventszondag 

Thema: ‘Een engel in Nazareth’ (Lucas 1: 26-38) 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 343: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart        (een aantal keer) 

Lied 441: 1, 2, 5 en 8: Hoe zal ik U ontvangen 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 27 : 1 en 4 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  

Waar is het duister dat mij onheil baart?    

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,   

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!    

Of zich de boosheid tegen mij verbindt    

en op mij loert opdat zij mij verslindt,    

ik ken geen angst voor nood en overval:    

het is de Heer die mij behouden zal!    

 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.  

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

 

Een kind uit onze gemeente steekt de tweede kaars aan 

 

Zingen: Lied 530 
1. Je hoeft niet bang te zijn,  2. Je hoeft niet bang te zijn,    3. Je hoeft niet bang te zijn,  

al gaat de storm tekeer.   als oorlog komt of pijn.     al gaan de lichten uit. 

Leg maar gewoon je hand,   De Heer zal als een muur,    God is er en Hij blijft, 

in die van onze Heer.   rondom je leven zijn.     als jij je ogen sluit. 



Inleiding bij de dienst  Verootmoediging  
 

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. 

 
6. Zoals sterren mensen melden, dat geen nacht te donker is, 

zal een kind ons komen redden, dat het licht der wereld is. 

 

Wetslezing    Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing uit Jesaja 9: 1-6 

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. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde 

komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse 

machten. 

 

Zingen Lied 459: 1, 2 en 7 

1. Door de nacht van strijd en zorgen, 2. Lied'ren zingend vol vertrouwen, 

schrijdt de stoet der pelgrims voort.  tot in het voltooide licht, 

Vol verlangen naar de morgen,   broeder broeder zal aanschouwen, 

waar de hemel hen verhoort.   staande voor Gods aangezicht. 

 

7. Zo gaan wij hier met elkander, door de nacht op weg naar huis, 

pelgrims die uit alle landen, samenkomen om het kruis. 

 

Schriftlezing uit Lucas 1: 26-38 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar 

een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van 

David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet 

Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn 

woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei 

tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je 

zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een 

groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal 

hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over 

het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 

gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over 

je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom 

zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, 

ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is 

nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 

37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er 

met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

 

Zingen Opwekking 789    Refr:  En als de golven overslaan, 

1. U leert me lopen op het water,    dan blijf ik hopen op uw Naam. 

de oceaan is weids en diep.     Mijn ziel vindt rust, 

U vraagt me alles los te laten,    want in de storm bent U dichtbij. 

daar vind ik U en ik twijfel niet.    Ik ben van U en U van mij. 

 

Refr:  En als de golven overslaan, 

2. De diepste zee is vol genade.    dan blijf ik hopen op uw Naam. 

Uw sterke hand, die houdt mij vast.  Mijn ziel vindt rust, 

En als mijn voeten zouden falen,   want in de storm bent U dichtbij. 

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. Ik ben van U en U van mij. 

 

Bridge 4x: Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 

in vertrouwen U te volgen, 

te gaan waar U mij heen leidt. 

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 

Ik vertrouw op uw genade, 

want ik ben in uw nabijheid. 

 

De kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging 
 


