
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 24 dec. 2017 om 10.00uur
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst:Nanda de Groot
Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Gerrit en Marrie

   Thema: ‘De nieuw geboren Oude van Dagen’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 527 (Eén klein kind)
- Lied van de maand: Lied 462:1,2,5,6 (Ooit zal er een dag van vrede zijn)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:1,8
1. Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Dit zij het lied der priesterkoren:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8. De steen, dien door de tempelbouwers
 verachtlijk was een plaats ontzegd,
 werd tot verbazing der beschouwers
 ten hoeksteen door God zelf gelegd.
 Dit werk is door Gods alvermogen,
 door ‘s HEREN hand alleen geschied.
 Het is een wonder in onz’ ogen.
 Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 441:3,5,10
3. Wat hebt U opgegeven/om mij nabij te zijn,
 toen mijn armzalig leven/getekend was door pijn?
 Zo veel was mij ontnomen
 waarin ik vreugde vind,
 maar toen bent U gekomen
 en wist ik mij bemind.



5. Niets dreef U uit den hoge
 naar wat wij mensen zijn,
 dan liefde, louter liefde.
 U ziet de schuld en pijn,
 waarmee wij allen falen,
 maar houdt die grote last,
 de wereld met haar kwalen,
 in uw erbarmen vast.

10.Hij zal de wereld richten,
 berecht wie Hem bevocht.
 Genadig zal Hij lichten
 voor wie Hem heeft gezocht.
 Kom haastig, licht der wereld,
 en leid ons allemaal
 uw grote vreugde binnen,
 uw feest, uw liefdesmaal.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 24:4
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
 aloude deur, maak wijd uw boog,
 laat uw verheven koning binnen.
 Wie is die vorst zo groot in eer,
 die sterke held? Het is de HEER,
 die alle macht kan overwinnen.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Daniël 2:31-35 +  44-45 en Daniël 7:9-14 (HSV)
31U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans 
ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.
32Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren 
van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, 33zijn benen van ijzer, zijn voeten 
gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. 34Hier keek u naar, totdat er, niet 
door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn 
voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. 35Toen werden het ijzer, het leem, 
het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een 
zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden 
werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde 
de hele aarde.
44In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een 
Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en  waarvan 
de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere 



koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig 
standhouden. 45Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de 
berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud 
verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden 
zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.

9Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich 
neerzette.Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere 
wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur.
10Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal 
duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn 
aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.
11Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik 
keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het 
laaiend vuur werd prijsgegeven. 12Ook de rest van de dieren ontnam men hun 
heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald 
tijdstip en een bepaalde tijd. 13Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam 
met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude 
van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14Hem 
werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen 
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem 
niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Schriftlezing: Lukas 2:1-5 (NBV)
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het 
rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens 
het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de 
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

Schriftlezing: Johannes 1:1 + 18 (NBV)
1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

18Niemand 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: Gez. 129:2,4,5 (melodie Gez. 126)
2. Wees langer niet verbolgen
 in deze laatste tijd,
 kom haastig met de wolken,
 God van rechtvaardigheid!
 De dood is overal,/het licht is uitgestorven,
 de nacht is zonder morgen,/het lichaam zonder taal.



4. Aanzie al de ellende, 
 hoe wij zijn opgejaagd
 en zend wie Gij zoudt zenden,
 die alle zonden draagt.
 Laat van de steenwoestijn
 tot aan de berg des Heren
 het Lam alom regeren,
 de aarde aarde zijn!

Verkondiging 

Zingen: Gez. 136:3,4 (melodie: Gez. 409)
3.  Nu knielen herders, wijzen, 
 rondom de kribbe neer.
 Straks zal Hem alles prijzen 
 als Heiland en als Heer.
 Dan vallen alle volken 
 de Mensenzoon te voet,
 dan komt Hij met de wolken, 
 in majesteit begroet.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 476:1
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.
 Ontferm U, Heer!

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en onderhoud kerkelijke 
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Eredienst is vanavond (Kerstzangdienst)
Aanvang 22.00 uur, voorganger: ds. G.H. Labooy

5. De vrede gaat verloren,
 o hemel, sta ons bij!
 `Wordt gij weerom geboren’,
 spreekt God, `en hoort naar Mij!’
 `Ik ben IK BEN, uw Heer,
 uw Vader, uw bevrijder,
 Ik laat in deze tijden
 vrede op aarde neer!’

4.  Wat wij gelovend hopen 
 wordt eindlijk toch vervuld,
 dan gaan de deuren open 
 en wordt het rijk onthuld.
 God komt de Zoon verhogen, 
 zijn scepter reikt zeer wijd.
 Dan schouwen onze ogen 
 zijn komst in heerlijkheid.


