
3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng’len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
            2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 487		
1. Eer zij God in onze dagen,    2. Eer zij God die onze Vader 

eer zij God in deze tijd.      en die onze Koning is. 
Mensen van het welbehagen,    Eer zij God die op de aarde 
roept op aarde vrede uit.      naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo,       Gloria in excelsis Deo, 
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. 

 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 
We zingen: Ere zij God 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
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De volgende Eredienst is op  
2e Kerstdag woensdag 26-12-2018: voorganger ds. G.H. Labooy 
Kinderkerstfeest 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op 1e Kerstdag 25-12-2018 

  Aanvang:10.30 uur  
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Alie Pelleboer  

             Organist: Henk van der Weerd + trompettisten   
Koster: Gert en Jeanet Kragt  

  
Zingen voor de dienst: 
Lied 477: 1,2, 3 en 4 ‘Komt allen tezamen’ 
Hemelhoog 157: ‘Wij trekken in een lange stoet’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 96: 6 en 7 
6. In 't lied dat klinkt als Hij zal komen 

zijn aard' en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 

 
7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 

De Rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 

 
 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 480 
1. Ik wandel in gedachten      2. Geen woorden zijn te vinden 

in Gods geboortehuis,        dat ik begrijpen zal 
gezegend zijn de nachten       hoe God als hemels kindje 
van kerst, hier ben ik thuis.       moet slapen in een stal. 
Mijn hart vergeet de wereld      U Heer, mijn levensadem, 
van haast en regeldruk.        het hoogste woord van God, 
Hier vind ik Jezus kribbe,       vindt minachting op aarde,  
geloof is mijn geluk.         moet slapen in een grot. 

 
 
 



3. Een leeuw kan zich verschansen    4. Kom in mijn hart en woon er, 
moet ik mijn God dan zien      het is geen vreemde plek, 
in stro van iemand anders,      u zelf hebt mij veroverd, 
een stal, zo anoniem?        blijf in mij toegedekt. 
Een mus heeft nog zijn nestje,     Ik ben met ziel en zinnen 
zijn eigen heggentak,        geopend, wonderstil. 
een zwaluw die wil rusten      Kom, wikkel U, Heer Jezus, 
vindt veilig onderdak,        in diepten van mijn ziel. 

 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
Lezing Jesaja 9: 1-6 
91Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
2U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
5Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
 
 
 
 

Lucas 2: 1-7 
21In 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. 6Terwijl ze daar waren, 
brak de dag van haar bevalling aan, 7en 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. 
 
Zingen Psalm 40: 3 
3. Het is geen offervuur wat U behaagt, 

Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor 
en zelf ontsluit Gij mij het oor: 
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. 
Mijn God, ik draag uw wetten, 
om op uw wil te letten, 
gedurig bij mij om. 
Het boek schrijft over mij. 
Gij hoordet hoe ik zei: 
‘O Heere, zie, ik kom’ 

 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 481 
1. Hoor, de eng’len zingen de eer   2. Hij, die heerst op 's hemels troon, 

van de nieuw geboren Heer!    Here Christus, Vaders Zoon, 
Vreed' op aarde, 't is vervuld:    wordt geboren uit een maagd 
God verzoent der mensen schuld.  op de tijd die God behaagt. 
Voegt u, volken, in het koor,    Zonne der gerechtigheid, 
dat weerklinkt de hemel door,    woord dat vlees geworden zijt, 
zingt met algemene stem      tussen alle mensen in 
voor het kind van Bethlehem!    in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng’len zingen de eer    Hoor, de eng’len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer!    van de nieuw geboren Heer! 
 

 
 
 


