
 

Na de tweede tafel komen de kinderen terug van de nevendienst.  

 

10. Het bruiloftskleed   11. De gastheer wenkt,   

ligt reeds gereed,    O komt, gedenkt,   

het wordt om niet geschonken,  Gedenkt bij brood en beker 

bruid des Heren, neem en eet,  Dat de Heer, die het u schenkt, 

word van vreugde dronken!  Trouw is, vast en zeker! 
 

Dankgebed 

 

Kindermoment en projectlied 

Zacharias, jouw licht schijnt in stilte 

Jouw moeite wordt niet gehoord 

Want God nam je stem, 

Vertrouw maar op Hem 

Hij gaat deze weg jou voor 

Het licht Jezus, geeft ons het leven 

wat houdt Hij toch veel van mij 

Hij kwam hier heel klein 

Om Redder te zijn 

Het wonder van kerst is HIJ! (2x) 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als slotlied: Hemelhoog 579: 1 en 2 

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,  2. Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, 

God uit God en Licht uit Licht;    die voor 's werelds zonden boet, 

Wijsheid, voor de aanvang aller dingen  uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, 

spelend voor Gods aangezicht;    waarlijk drank uw heilig bloed. 

engel Gods uit Isrels oude dagen,   Uit een duister, vrees'lijk boven mate 

Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,  riept Gij tot Hem die U had verlaten, 

dienaar van Gods hoog bevel,    maar uw stem breekt door de nacht: 

kind der maagd, Immanuël!    Vader, wereld, 't is volbracht. 

 

Heenzending en Zegen 

(Amen 3x) 

 

 

De collecte aan de uitgang is voor aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

De volgende eredienst is op: 

02-12-2018 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen Voortzetting H.A 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 2 december 2018 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Nanda de Groot 

    Organist: Henk van der Weerd 

m.m.v. Sander Zwier           

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Viering Heilig Avondmaal.  

 

Thema: ‘Jouw licht schijnt in stilte’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 125: Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed 

Hemelhoog 428: Jezus is de goede herder 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen Psalm 100: 1 en 2  

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.  2. Roept uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Treedt nader tot gij Hem omringt,   Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

gij aard' alom, zijn rijksdomein,   zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

zult voor den HEER dienstvaardig zijn.  en als beminden weidt en voedt." 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 440: 1 en 2  
1. Gaat, stillen in den lande,    2. Vat moed, bedroefde harten, 

uw Koning tegemoet,     de Koning nadert al. 

de intocht is ophanden     Vergeet uw angst en smarten, 

van Hem die wondren doet.    daar Hij u helpen zal. 

Gij die de Heer verwacht,    Er is weer nieuwe hoop: 

laat ons voor alle dingen     Hij noemt u zijn beminden, 

Hem ons hosanna zingen.    in 't woord laat Hij zich vinden, 

Hij komt, Hij komt met macht.    in avondmaal en doop. 

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord  

 

 

 



 

Schriftlezing: Lucas 1:5-25 

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en 

tot de priester-afdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 

Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten 

van de Heer hielden. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en 

beiden waren al op leeftijd.  

8Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te 

vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias 

door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van 

de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer 

werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de 

rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van 

de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees 

niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, 

en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, 

en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen 

van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld 

worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij 

zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17Als bode zal hij 

voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te 

verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk 

gereedmaken voor de Heer.’ 
18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers 

een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik 

ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede 

nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die 

op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen 

spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af 

waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon 

hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had 

gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn 

tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 
24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in 

afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft 

dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten. 

 

Zingen: Lied 461 (Lied van de maand) 

1. Wij wachten op de koning   2. Vier kaarsen zullen branden, 

die ons de vrede brengt    het licht groeit vlam voor vlam, 

ontsteken onze lampen    Het houdt de nacht gevangen 

totdat hij komt!     totdat hij komt! 

 

3. Het vuur van onze vreugde,   4. Wij wachten op de koning, 

de gloed van ons gezang    zijn ster is al gezien. 

zal niet meer kunnen doven   Vol vrede is de morgen 

totdat hij komt!     wanneer hij komt! 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst  

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 441: 1 en 10  

1. Hoe zal ik U ontvangen   10. Hij zal de wereld richten,  

wat wordt mijn eerste groet?   berecht wie Hem bevocht. 

U, ieders hartsverlangen,    Genadig zal Hij lichten 

vervult ook mij met gloed!   voor wie Hem heeft gezocht. 

O Jezus, licht der wereld,   Kom haastig, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet    en leid ons allemaal 

waarmee ik U moet eren,   Uw grote vreugde binnen, 

U waardig welkom heet.    Uw feest, Uw liefdesmaal. 

 

Onderwijzing 

 

Gebeden 

 

Zingen: Lied 377: 1, 2, 4 en 5 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij  2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

met niets in handen dan dat Gij   mijn angsten en onzekerheid, 

mij riep en zelf U gaf voor mij.   mijn maskers en mijn ijdelheid, 

O Lam van God, ik kom.    O Lam van God, ik kom. 

 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 5. Zoals ik ben, in U te zijn 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,  en Gij in mij, in brood en wijn: 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij.   uw ziel, uw levenskracht wordt mijn,  

O Lam van God ik kom.    O Lam van God, ik kom. 

 

Nodiging 

 

Zingen bij de tafels: HemelHoog 527: 1, de volgende tafel 2, dan 10, dan 11.  

1. Neemt en gedenkt   2. O bruidegom, 

dat God u schenkt:    gij gastheer, kom 

zichzelf, in brood en beker.   en toon uw bruid een teken, 

Weest, wanneer Hij roept en wenkt,  kom om uit uw heiligdom 

van zijn liefde zeker.    tot haar hart te spreken. 


