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Zingen Lied 705: 1, 2, 3, 4 
1.Ere zij aan God, de Vader, 
 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
 

2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 

3.Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 

 
4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Zegen (3x amen) 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
22 -12 10.00 uur. Voorganger ds. A.H. van Veluw 
22-12 19.00 uur. Voorganger ds. A.H. van Veluw, Jongerendienst 



  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 15 december 2019 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds. H.J van Maanen  

Ouderling van dienst: Jan Boers 
            Organist: Frank Tanghe 

Kosters: Jan en Berta Aarten 
 
 
 

 
       
     
 
 
 
 
 
 

 
Zangdienst 

 
‘Het klinkt overal’ 
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4.O Kind, ons geboren, 
  liggend in de kribbe, 
  neem onze liefde in genade aan! 
  U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
LvdK 145: 1, 2, 3 
1.Nu zijt wellekome,  
 Jezu lieve heer! 
Gij komt van alzo  
hoge van alzo veer. 
Nu zijt wellekome 
van de hoge Hemel neer. 
Hier al in dit Aardrijk 
zijt gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 

 
3. Wijzen uit het Oosten,   
uit zo verre land 
Zij zochten onze Here, 
met offerhand 
Zij offerden ootmoediglijk 
Myr', Wierook ende Goud, 
t' Eere van het Kindje, 
dat alle ding behoudt, 
Kyrieleis. 

 
Gebed 
 
Collecte: 1e collecte Diaconie 
   2e collecte Pastoraat en Eredienst 
 
 

2.d' Herders op de velden 
hoorden een nieuw lied; 
Dat Jezus was geboren, 
zij wisten 't niet; 
Gaat aan gene straten 
en gij zult het vinden klaar 
Bethlem is de stede, 
daar 't is geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 
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4.Zie, reeds staat de morgenster  
  stralend in het duister, 
  want de dag is niet meer ver,  
   bode van de luister 
  die ons weldra op zal gaan;  
  herders blaas uw fluiten aan, 
  laat de bel, bim-bam,  
  laat de trom, rom-rom, 
  kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
  Christus is geboren! 
 
Lied 477: 1, 2, 3, 4 
1.Komt allen tezamen, 
  jubelend van vreugde: 
  komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
  Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
2.De hemelse englen 
   riepen eens de herders 
  weg van de kudde naar 't schamel dak. 
  Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 
3.Het licht van de Vader, 
  licht van den beginne, 
  zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
  goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden die Koning. 
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Zingen voor de dienst 
- ‘Nu daagt het in het oosten’ (LB 444) 
- ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (LvdK 117: 1, 3, 5) 
 
Mededelingen 
 
Aanvangslied Psalm 24: 4 en 5 
4.  Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held ? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 

 
5.   Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht ? 
Het hoofd van 's hemels legermacht ! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 
Stil gebed  
Bemoediging  en Groet 
 
LvdK 125: 1, 2 en 3  
1.    O kom, o kom, Immanuel, 
 verlos uw volk, uw Israël, 
 herstel het van ellende weer, 
 zodat het looft uw naam, o Heer! 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuel! 
 
3.  O kom, o kom, Gij Oriënt, /  en maak uw licht alom bekend; 
    verjaag de nacht van nood en dood, / wij groeten reeds uw morgenrood. 
    Weest blij, weest blij, o Israël! / Hij is nabij, Immanuel!  
 

    2.O kom, Gij wortel Isaï, 
  verlos ons van de tyrannie, 
  van alle goden dezer eeuw, 
  o Herder, sla de boze leeuw. 
  Weest blij, weest blij, o Israël! 
  Hij is nabij, Immanuel! 
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LvdK 26: 1, 2 en 3 
1.  Daar is uit 's werelds duist're wolken 
    een licht der lichten opgegaan. 
    Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
    en gij, mijn ziele, bid het aan! 
    Het komt de schaduwen beschijnen, 
    de zwarte schaduw van de dood. 
    De nacht der zonde zal verdwijnen, 
    genade spreidt haar morgenrood. 
 
2    Gij wilt met vrede tot ons komen, 
 met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
 Het juk is van de hals genomen, 
 God lof, wij zijn geen slaven meer! 
 De staf des drijvers ligt verbroken, 
 aan wie ons hart zich had verkocht, 
 en 't wapentuig in brand gestoken 
 van hem, die onze ziele zocht. 
 
3    Wat heil, een Kind is ons geboren, 
 een Zoon gegeven door Gods kracht! 
 De heerschappij zal Hem behoren, 
 zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
 Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
 zijn wondren van genaad' alleen. 
 Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
 verzoend voor 't oog des Vaders treˆn. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-16 
Bergrede 
51Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met 
zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
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4Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en 
van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden 
beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe 
kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het 
wordt weggegooid en vertrapt. 
14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan 
niet verborgen blijven. 15Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens 
onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, 
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor 
de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader 
in de hemel. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: 
Lied 486: 1 en 4 
1.Midden in de winternacht / ging de hemel open; 
  die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons hopen. 
  Elke vogel zingt zijn lied,/ herders, waarom zingt gij niet? 
   Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: / Christus is geboren.  
 
 
 
 


