
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 10 december 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Henk van de Raa
Organist: Leo Ravensbergen
Kosters: Jan en Berta

Zingen voor de dienst:
- ‘O kom, o kom, Immanuel’ (LvdK 125: 1, 4)
- ‘Samen in de Naam van Jezus’ (Opw 167)  

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ (Psalm 72: 1, 3, 4)
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
 en uw gerechtigheid
 aan ‘s konings zoon, om uwe knechten
 te richten met beleid.
 Dan ruist op alle bergen vrede,
 heil op der heuvlen top.
 Hij zal geweldenaars vertreden,
 maar armen richt hij op.

3. Heerse van zee tot zee zijn vrede,
 van land tot land zijn lof,
 de volken zullen tot hem treden,
 zijn vijand likt het stof.
 Tarsis en Scheba’ s verre stranden,
 brengt hem uw overvloed.
 Gij koningen van alle landen,
 valt deze heer te voet.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
 hij hoort hun hulpgeschrei.
 Hij is met koninklijk erbarmen
 hun eenzaamheid nabij.
 Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
 die zijn in vrees verward.
 Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
 Hij draagt hen in zijn hart.
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Stil gebed

Bemoediging 

Groet

Zingen lied: ‘Verwacht de komst des Heren’ (NLB 439: 1, 2, 3, 4)
1. Verwacht de komst des Heren,
 o mens, bereid u voor:
 reeds breekt in deze wereld
 het licht des hemels door.
 Nu komt de Vorst op aard,
 die God zijn volk zou geven;
 ons heil, ons eigen leven
 vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten
 de weg die Hij zal gaan;
 wilt gij uw Heer ontmoeten,
 zo maak voor Hem ruim baan.
 Hij komt, bekeer u nu,
	 verhoog	de	dalen,	effen
	 de	hoogten	die	zich	heffen
 tussen uw Heer en u.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
	 is	lieflijk	voor	de	Heer,
 maar op een hart vol hoogmoed
 ziet Hij in gramschap neer.
 Wie vraagt naar zijn gebod
 en bidden blijft en waken,
 in hem wil woning maken
 het heil, de Zoon van God.

4. O Jezus, maak mij arme
 in deze heil’ge tijd
 uit goedheid en erbarmen
 zelf voor uw heil bereid.
 Laat dit bestaan uw stal,
 dit hart uw kribbe wezen,
 opdat nu en nadezen
 ik U lofzingen zal.
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Zingen lied: ‘God zij geloofd uit alle macht’ (NLB 158a: 1, 2, 3)
1. God zij geloofd uit alle macht,
 Hij komt zijn volk bevrijden
 en heeft aan Israël gebracht
 verlossing in zijn lijden.
 Hij heeft zijn teken opgericht:
	 verheffing	van	het	aangezicht
 voor heel het huis van David,
 zoals voorlang geschreven stond
 heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
 zo doet Hij ons herleven.

2. Bevrijding uit de vijandschap
 de hand van die ons haten,
 gelijk Hij eens gezworen had
 Abraham onze vader,
 opdat wij in rechtvaardigheid
 de Here God zijn toegewijd
 ons leven lang op aarde.
 Zo zult gij voor de Heer uitgaan,
 een stem die Hem de toegang baant:
 bereidt Hem alle wegen!

3. Gij zijt de stem der profetie
 sprekend van mededogen,
 want eens zal ieders oog Hem zien:
 de Opgang uit den hoge.
 Gezegend zij de dageraad
 het licht dat weldra schijnen gaat
 voor wie in duister kwijnen.
 Hij zal de schaduw van de dood
 beschamen met zijn morgenrood.
 Op aarde daalt de vrede!
 
Gebed

Schriftlezing: Lukas 1:57-79
57. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon 
ter wereld. 58. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor 
haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59. Op de achtste 
dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar 
zijn vader. 60. Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61. Ze zeiden 
tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 62. Ze beduidden zijn vader 
te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63. Hij vroeg om een schrijftablet 
en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. 64. En meteen 



4

werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon 
te spreken en loofde God. 65. Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en 
in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66. Ieder 
die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan 
met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem.
67. Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze 
profetie:
68. ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
69. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,
70. zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:
71. bevrijd zouden we worden van onze vijanden,
gered uit de greep van allen die ons haten.
72. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
73. de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij, 74. ontkomen aan onze vijanden,
hem zonder angst zouden dienen, 75. toegewijd en oprecht,
altijd levend in zijn nabijheid.
76. En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
77. en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
78. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
79. en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
 
Verkondiging ‘Oud en nieuw’

Zingen lied: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ (Opw 334)
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,
levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons,
schijn in mij, schijn door mij.

Refrein: Kom, Jezus, kom,
  vul dit land met Uw heerlijkheid,
  kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur,
  zend Uw rivier,
  laat Uw heil heel de aard vervullen,
  spreek, Heer, Uw woord dat het licht overwint.
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Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid,
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid,
door het bloed mag ik U toebehoren,
leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen,
schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt Uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Zingen lied: ‘Nu daagt het in het oosten’ (NLB 444: 1, 2, 3, 4, 5)
1. Nu daagt het in het oosten,
 het licht schijnt overal:
 Hij komt de volken troosten,
 die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
 van de eeuwenlange nacht.
 Een nieuwe dag gaat prijken
 met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
 in schaduw van de dood,
 van God en mens verlaten
 begroeten ‘t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
 het nacht’lijk duister zwicht,
 en die zal zegepralen,
 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.
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Zingen lied: ‘Nu zijt wellekome’ (NLB 476: 1, 3, 4)
1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
 Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
 Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
 Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
 Kyriëleis.

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
 dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.
 “Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar;
 Bethl’em is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar.”
 Kyriëleis.

4. Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
	 zij	zochten	onzen	Here	met	offerand.
	 Z’	offerden	ootmoediglijk	mirr’,	wierook	ende	goud
 t’ ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
 Kyriëleis.
 
Gebeden

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie                                            
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Zingen lied ‘Ga stillen in den lande’ (NLB 440: 1, 2, 3, 4)
1. Gaat, stillen in den lande,
 uw Koning tegemoet,
 de intocht is ophanden
 van Hem die wondren doet.
 Gij die de Heer verwacht,
 laat ons voor alle dingen
 Hem ons hosanna zingen.
 Hij komt, Hij komt met macht.

2. Vat moed, bedroefde harten,
 de Koning nadert al.
 Vergeet uw angst en smarten,
 daar Hij u helpen zal.
 Er is weer nieuwe hoop:
 Hij noemt u zijn beminden,
 in ‘t woord laat Hij zich vinden,
 in avondmaal en doop.
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3. Weest onbezorgd, gij armen,
 aan kinderen gelijk;
 in koninklijk erbarmen
 maakt God u groot en rijk.
 Hij die het veld bekleedt,
 de vogelen kan spijzen,
 wil ook zijn kind bewijzen
 dat Hij zijn noden weet.

4. Gij schenkt met volle handen,
 die zelf de armoe draagt.
 Gij maakt uzelf te schande,
 die steeds naar zondaars vraagt.
 Wij willen, groot en klein,
 die ‘t al van U ontvingen,
 U ons hosanna zingen
 en eeuwig dankbaar zijn.

Zegen (3x amen)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
  Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?
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De volgende Erediensten zijn op zondag 17 december om:
      
        10.00 uur, voorganger ds. J.A. Brussaard
   19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen - Jongerendienst


