
 

Zingen projectlied: 

Refrein: God belooft de Vredekoning  

aan zijn volk, aan Israël,  

heel de wereld wordt zijn woning,  

Micha heeft het ons verteld.  

 

Pak de spiegel van je leven,  

kijk daarin, want Micha zegt:  

God vraagt om jezelf te geven,  

nederig en trouw en echt.  (refr.) 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als Slotlied: Lied 440: 1 en 2 

 1. Gaat, stillen in den lande, 

uw Koning tegemoet, 

de intocht is ophanden 

van Hem die wondren doet. 

Gij die de Heer verwacht, 

laat ons voor alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 

Hij komt, Hij komt met macht. 

 

2. Vat moed, bedroefde harten, 

de Koning nadert al. 

Vergeet uw angst en smarten, 

daar Hij u helpen zal. 

Er is weer nieuwe hoop: 

Hij noemt u zijn beminden, 

in 't woord laat Hij zich vinden, 

in avondmaal en doop. 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x gezongen) 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Eredienst is op:  

15-12 om 19:00 uur    Voorganger ds. H.J. van Maanen       Kerstzangdienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente     

               "De Hoeksteen" op zondag 15 december 2019  

                     Aanvang 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Jan Boers  

Organist: Henk van der Weerd 

Kosters: Jan en Berta Aarten  

          

Thema: ‘God vraagt gehoorzaamheid’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 533: Eèn klein kind in een wereld vol duisternis 

Lied 442 : Op U mijn heiland blijf ik hopen 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 23c: 1, 2 en 3 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

wijst mij een groene streek;    doet mij zijn wegen gaan, 

daar rust ik aan een stille stroom   de paden van gerechtigheid 

en niets dat mij ontbreekt.    ter ere van zijn naam. 

 

3. Al moet ik door het doodsravijn, / U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf / geeft steun en veiligheid. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet    Aansteken van de kaarsen 

 

Zingen Lied 445: 1, 2 en 4 (Lied van de maand)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Zo is ons God verschenen  4. God lijkt wel diep verborgen 

in onze lange nacht.    in onze duisternis 

Hij die de eng'len dienen   maar schenkt ons toch een morgen 

die eeuwen is verwacht,   die vol van luister is. 

is als een kind gekomen   Hij komt ons toch te stade 

en heeft der wereld schuld   ook in het strengst gericht. 

nu zelf op zich genomen   Zijn oordeel is genade, 

en draagt ze met geduld.   zijn duisternis is licht. 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Verootmoediging 

 

Wetslezing: Exodus 20 

 

We gaan met die pelgrimsstaf in onze hand: zingen Weerklank 228:1 

1. De pelgrimsstaf is in mijn hand, 

ik ben op reis naar ’t vaderland. 

Naar het Jeruzalem hier boven, 

de sterke stad, door God gegrond 

op Christus’ bloed, op Zijn verbond. 

Daar zal ik Hem, mijn God steeds loven. 

De pelgrimsstaf is in mijn hand, 

ik ben op reis naar ’t vaderland. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Micha 6: 1-8 (een dialoog tussen God en het berouwvolle volk) 
1Hoor toch wat de HEER zegt! 

Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, 

laat de heuvels getuige zijn. 
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, 

hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. 

De HEER heeft een geschil met zijn volk, 

hij klaagt Israël aan: 
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? 

Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! 
4Ik heb je weggeleid, 

bevrijd uit de slavernij in Egypte. 

Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam 

om jullie voor te gaan. 
5Ben je dan vergeten, mijn volk, 

wat Balak besloot, de koning van Moab, 

wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? 

Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? 

Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’ 
 

 

6‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 

waarmee hulde brengen aan de verheven God? 

Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, 

zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, 

met olie, stromend in tienduizend beken? 

Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, 

de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 
 

8Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 

je weet wat de HEER van je wil: 

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 

en nederig de weg te gaan van je God. 

 

Zingen: met de kinderen Weerklank 605: 1, 3 en 4  

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,  Refr.: Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen.     leef je buiten Gods gloria. 

Dromen van vrede worden niet waar,   Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

kwaad is niet om te buigen.     leef je buiten Gods gloria. 

 

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,  4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

als je geen brood weet te delen,   is er geen hoop meer op zegen. 

denk dan aan Jezus die brood en die vis,  Kinderen, maak de liefde toch waar; 

uit liefde deelde met velen.    schrijf het op alle wegen. 

 

Kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Weerklank 603: 1, 2 en 3 

1. O hemelhoge Vader, geef    2. Geef, Vader, dat uw wil geschiedt 

dat ieder die op aarde leeft,    in elke zaak, op elk gebied. 

uw heil'ge Naam niet haat en smaadt,  Schenk ons wat nodig is, o Heer. 

maar hem erkent in woord en daad.   Vergeef ons onze schuld steeds weer, 

Laat komen, Heer, uw koninkrijk,   zoals wij ook vergeven gaan 

waarin uw macht, uw liefde blijkt.   die kwaad ons hebben aangedaan. 

 

3. Verlos, o Vader, ons altijd, 

wanneer de boze ons verleidt. 

Van U is ’t koninkrijk, o Heer, 

uw kracht geeft houvast telkens weer. 

Wij spreken biddend tot besluit, 

o Vader, nu ons ‘amen’ uit. 

 

Project met de kinderen 

 

 


