
2. Hemelse Heer,          Refrein: Voor U wil ik mij buigen, 

U, die hoog en verheven bent,  U wil ik aanbidden, 

Koning vol glorie en macht,   U wil ik herkennen als mijn Heer. 

bent als een kind     Want U alleen bent waardig, 

naar de wereld gekomen,   heilig en rechtvaardig 

legde Uw heerlijkheid af.     U bent zo geweldig goed voor mij! 

   

Bridge: En nooit besef ik hoe U leed, 

  de pijn die al mijn zonde deed (2x) 

    

 

Pastorale mededelingen  en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied HemelHoog 627 
1. Abba, Vader, U alleen,   2. Abba, Vader, laat mij zijn  

U behoor ik toe.    slechts van U alleen, 

U alleen doorgrondt mijn hart,  Dat mijn wil voor eeuwig zij 

U behoort het toe.    d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn,  laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

U laat nooit alleen.    laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, U alleen,   Abba, Vader, laat mij zijn 

U behoor ik toe.    slechts van U alleen. 

 

3. Abba, Father, let me be 

Yours and Yours alone. 

May my will forever be  

evermore Your own. 

Never let my heart grow cold. 

Never let me go. 

Abba, Father, let me be Yours 

and Yours alone. 

 

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: 

14-01-2018 10:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy    Voorb. Heilig Avondm. 

14-01-2018 10:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 7 januari 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Renè Bosman 

    Organist: Martien van der Knijff  

Met medewerking van muzikanten uit de Hoeksteen            

Kosters: Gerjan en Rudi 

 

Thema: Aanbidding 
Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 626  - Aan uw voeten Heer 

Hemelhoog 667 - Wees stil voor het aangezicht van God 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm: 72: 5 en 3 

5. Leve de koning in ons midden,   3. Heerse van zee tot zee zijn vrede, 

geef hem Arabisch goud.    van land tot land zijn lof, 

Laten wij dagelijks voor hem bidden,  de volken zullen tot hem treden, 

nu hij de scepter houdt.    zijn vijand likt het stof. 

Het veld zal blinken van het koren.  Tarsis en Scheba' s verre stranden, 

Men zal het als een woud    brengt hem uw overvloed. 

zelfs op de bergen ruisen horen,   Gij koningen van alle landen, 

het ganse land is goud.    valt deze heer te voet. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen Kinderlied 482: 1, 2, 3 en 4 

1. Dank U voor de wond'ren die gebeuren. Dank U voor de bloemen in het veld.  

Dank U dat Uw schepping vol met kleuren, van Uw liefde voor een mens vertelt. 

 

       Refrein:  Dank, dank, dank o Heer.  

U blijft altijd bij ons Heer. 

             Amen, amen, amen. 

 

2. Dank U voor die duizend mooie dingen; Dank U voor Uw liefde elke dag. 

Dank U dat als zorgen mij omringen, ik eenvoudig bij U komen mag.     (Refr). 

 

3. Dank U voor het zonlicht in de straten; Dank U voor de sterren in de nacht.  

Dank U dat als vrienden mij verlaten, U vanuit de hemel naar mij lacht.  (Refr).  

  

4. Dank U voor het wonder in mijn leven; Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 

Dank U dat U alles hebt gegeven, dat U alles voor mij hebt volbracht.     (Refr). 



Inleiding bij de dienst 

Belijdenis 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing Numeri 24: 10-19 

10 Toen werd Balak woedend op Bileam. Hij balde zijn vuisten en zei: ‘Ik heb u laten 

roepen om een vloek over mijn vijanden uit te spreken, maar u hebt hen nu al drie keer 

gezegend. 11 Verdwijn, ga terug naar waar u vandaan komt. Ik had beloofd dat ik u rijk 

zou belonen, maar u loopt die beloning mis – door toedoen van de HEER.’ 12 Bileam 

antwoordde: ‘Ik heb al tegen uw gezanten gezegd: 13 “Ook al gaf Balak me al het zilver 

en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets kunnen doen dat ook maar enigszins ingaat 

tegen het bevel van de HEER. Uit mezelf kan ik niets ondernemen; alleen wat de HEER 

zegt, zal ik zeggen.” 14 Goed, ik ga terug naar mijn eigen land. Maar eerst zal ik u laten 

weten wat dit volk uw volk in de toekomst zal aandoen.’ 15 Daarop hief hij deze 

orakelspreuk aan:‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor, zo spreekt de man wiens oog 

geopend is, 16 zo spreekt hij die Gods woorden hoort, die weet wat de Allerhoogste 

weet en ziet wat de Ontzagwekkende toont, in vervoering, met ontsloten ogen: 17 Wat 

ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, 

een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer. 

18 Het land van zijn vijand verovert hij, het land van Edom en Seïr. Israël wordt machtig 

en sterk, 19 uit Jakob staat een heerser op. Wie ontkomt uit de stad brengt hij om.’ 

 

Zingen Lied 518: 1 en 4 

1. Hoe helder staat de morgenster,   4. Hoe liefelijk is uw gelaat; 

en straalt mij tegen van zo ver,   als Gij uw ogen op mij slaat, 

de luister van mijn leven.    dan doet de vreugd mij beven. 

Komt tot mij, zoon van David, kom,  Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 

mijn Koning en mijn Bruidegom,   uw woord en geest, uw vlees en bloed, 

mijn hart wil ik U geven.    zij zijn mijn ziel, mijn leven. 

Lieflijk, vriendlijk,     Heer des hemels 

schoon en heerlijk,     laat, getrouwe, 

zo begeerlijk,     mij aanschouwen 

mild in 't geven,     uw erbarmen. 

stralend, vorstelijk verheven.   Herder, neem mij in uw armen. 

 

Schriftlezing Matteus 2: 1-12 
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, 

kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de 

pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn 

gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, 

en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het 

volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem 

in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, 

Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want 

uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes 

in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster 

zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 

‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden 

hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden 

naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden 

zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 

10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis 

binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 

bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind 

geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren 

gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug 

naar hun land. 

 

Zingen: Lied 506 

1. Wij trekken in een lange stoet   2. Al bent U nu nog maar een kind,  

op weg naar Bethlehem,    zo hulpeloos en klein,  

wij gaan uw koning tegemoet,   wij weten dat het rijk begint  

o stad Jeruzalem!     waarvan U Heer zult zijn,  

Gezegend die zijn komst begroet   een rijk waarin de vrede wint 

en knielen wil voor hem!    van oorlog en van pijn.  

Wij loven U, koning en Heer,  Wij loven U, koning en Heer,  

koning en Heer, wij loven U,  koning en Heer, wij loven U,  

koning en Heer!     koning en Heer! 

 

3. Al gaat de vijand in het rond,   4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, 

de koning van het kwaad.    daar ligt Hij in een stal, 

Al dreigt hij met zijn grote mond   die koning in Jeruzalem 

dat hij U eens verslaat,    voor eeuwig wezen zal! 

straks ligt hij dodelijk gewond   Laat klinken dan met luider stem 

wanneer zijn rijk vergaat.    en blij bazuingeschal: 

Wij loven U, koning en Heer,  Wij loven U, koning en Heer,  

koning en Heer, wij loven U,  koning en Heer, wij loven U,  

koning en Heer!     koning en Heer! 

 

De kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Hemelhoog 649 

1. Licht van de wereld           Refrein: Voor U wil ik mij buigen, 

u scheen in mijn duisternis,    U wil ik aanbidden, 

nu mag ik zien wie u bent.    U wil ik herkennen als mijn Heer. 

Liefde die maakt     Want U alleen bent waardig, 

dat ik u wil kennen Heer,    heilig en rechtvaardig. 

bij u wil zijn elk moment.    U bent zo geweldig goed voor mij! 


