
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op 1e kerstdag maandag 25 december 2017
8.45 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
10.30 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Ada Vahl / Willy Fix
Organist: Henk van der Weerd, m.m.v.
trompettisten
Kosters: Rudi en Gerjan / Richard en René

Zingen voor de dienst:
- ‘Komt allen tezamen’ (NLB 477: 1, 2, 4)
- ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ (NLB 481: 1, 3)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Een klein kind’ (Opw 533)
1. Eén klein kind in een wereld vol duisternis, / één Verlosser zo lang al verwacht.
 Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, / vredeskind in de nacht.

2. Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft, / enig Heerser met hemelse macht.
 Enig heerser die zelf zich vernederd heeft, / Koningskind in de nacht.

3. Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, / zie Hem stralen in het hooi.
 Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, / zie dit kindje, rustig en mooi,

4. Eén klein licht dat de wereld verlichten moet, / één klein licht dat het duister
 ontkracht.
 Eén klein licht dat Gods liefde ontbranden doet, / stralend Licht in de nacht.

5. Eén klein kind in een wereld vol duisternis, / één Verlosser, zo lang al 
 verwacht.
 Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, / reddend Licht in de nacht.

6. Zie de herders Hem hulde bewijzen, / zie de wijzen buigen zich neer.
 Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, / zie dit kindje, klein en teer.

7. Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, / zie Hem stralen in het hooi.
 Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, / zie dit kindje, rustig en mooi.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen lied ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ (NLB 157a: 1, 3, 4)
1. Mijn ziel maakt groot de Heer, /  mijn geest verheugt zich zeer,
 want God heeft mij, geringe, / die Hem als dienstmaagd dien,
 goedgunstig aangezien; / en deed mij grote dingen.



3. Zijn arm verstoot met kracht 
 de groten uit hun macht,
 de vorsten van hun tronen,
 maar Hij maakt kleinen groot
 en zal met overvloed 
 de hongerigen lonen.

Wetslezing: Filippenzen 2:3-11
3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid 
de ander belangrijker dan uzelf. 4. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, 
maar ook die van de ander. 5. Laat onder u de gezindheid heersen die  Christus   
Jezus  had. 6. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet 
vast, 7. maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een  slaaf  en werd 
gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8. heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het  kruis. 9. Daarom heeft God hem 
hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10. 
opdat in de naam van  Jezus  elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde 
en onder de aarde, 11. en elke tong zal belijden: ‘Jezus   Christus  is  Heer,’ tot eer 
van God, de Vader.

Zingen lied ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’ (NLB 475)
1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
 o Jezus, Gij mijn leven!
 Ik kom tot U en breng U, Heer,
 wat Gij mij hebt gegeven.
 O, neem mijn leven, geest en hart,
 en laat mijn ziel in vreugd en smart
 bij U geborgen wezen.

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.

Gebed

Schriftlezing: Lucas 2:1-20 (NBV)
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  

4. Hij heeft het lang voorzegd: 
 aan Israël, zijn knecht
 zal Hij genade schenken
 en Hij zal Abraham
 en al wie na hem kwam 
 in eeuwigheid gedenken.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
 zijt Gij voor mij geboren.
 Eer ik een woord van U vernam,
 hebt Gij mij uitverkoren.
 Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
 werd Gij een kindje, arm en naakt,
 hebt Gij U mij gegeven.



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.
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.’
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 ‘Eer zij God in onze dagen’ (NLB 487)
1. Eer zij God in onze dagen,
 eer zij God in deze tijd.
 Mensen van het welbehagen,
 roept op aarde vrede uit.
 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.

Verkondiging

Zingen lied ‘Wij staan aan een kribbe’ (NLB 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. Eer zij God die onze Vader
 en die onze Koning is.
 Eer zij God die op de aarde
 naar ons toe gekomen is.
 Gloria in excelsis Deo,
 gloria in excelsis Deo.



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.

Gebeden

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

Zingen lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (NLB 416)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen (antwoord gemeente: Amen 3x)

Zingen lied ‘Ere zij God’ 

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

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op:
 26 december om 10.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy - gezinsdienst
 31 december om 10.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
 31 december om 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.


