
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 

 
Kinderen komen terug 

Gesprek met de kinderen. Symbool:  weegschaal 
 
Projectlied: 
refrein:  God belooft de Vredekoning couplet:  Onrecht kan God niet verdragen, 
    aan zijn volk, aan Israël.       wat goed lijkt is soms heel slecht, 
    Heel de wereld wordt zijn woning,     Hij legt alles wat wij wagen 
    Micha heeft het ons verteld.      op de weegschaal van zijn recht. 
        

            refrein: 
 
Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Stichting ‘Red de weeskinderen                                                                                                 

van Mozambique’ 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 

We zingen Slotlied Lied 466: 1 en 6 
 

1.O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
6.Koning der volken, heers alom 
en, eerste van de aarde, kom! 
Gij hoeksteen, maak ons samen één, 
verzamel allen om U heen! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
 
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: 
8 december om 19.00 uur, voorganger  ds. G.H. Labooy 
15 december om 10.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy 

     
    LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  

 "De Hoeksteen" op 2e adventszondag 8 december 2019  

  Aanvang:10.00 uur  
   Voorganger: ds. N. Beimers  

Ouderling van dienst: mevrouw  J. Roetman   
             Organist: Jaap Kok  

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 
  

 
Thema: ‘God belooft rechtvaardigheid’ 

  
Zingen voor de dienst:  -Lied 438: 1 en 2 (God lof nu is gekomen) 
           -Lied 8b: 1,4 en 5 (Zie de zon, zie de maan)  
 

Woord van welkom.  De 2e kaars wordt aangestoken. 
 
We zingen Lied 217: 1,2,3 en 4 
 

1.De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 

2.Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 
 

3.Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 

4.Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 

Woorden van bemoediging en hoop 

 
We zingen  Lied 217 : 5 

 

5.Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 

Kort inleidend woord op het gebed 
 
Gebed om Gods ontferming en aanwezigheid  

 



Antwoordlied 441: 1,5 en 10  
 

1.Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren. U waardig welkom heet. 

 
5.Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast.  

 
10.Hij zal de wereld richten, berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal hij lichten  voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld, en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, uw feest, uw liefdesmaal.   
 

1e Lezing Micha 2 vers 6 - 13 

6‘Houd op,’ zeggen zij, ‘houd op met dat geprofeteer! Komt er nooit een eind 

aan die beschimpingen? 7Zou dit het zijn wat het volk van Jakob is 

aangezegd? Verliest de HEER zo snel zijn geduld, zouden dit zijn daden zijn?’ 
Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed voor wie de rechte weg gaat? 

8Steeds weer stelt mijn volk zich vijandig op tegenover al wie vredelievend is. 
Nietsvermoedende, vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel 

beroofd. 9Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin zij 
gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik 

hen heb bekleed. 10Sta op, ga weg, hier zul je geen rust vinden. Dit land is 

onrein, het brengt bederf en vreselijke vernietiging. 11Als er iemand was die 
niets dan wind en valse leugens verspreidt en profeteert: ‘Ik zie wijn en drank,’ 

dan zou dat voor dit volk de ware profeet zijn! 12Ik zal je bijeenbrengen, 
Jakob, je in je geheel bijeen brengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over 

is, ik zal het verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen 

de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen. 
13Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort,  

ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor, de HEER gaat aan het 
hoofd. 

 
We zingen lied  451: 1 en 2 

 

1.Richt op uw macht, o Here der heirscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 
2.Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 

 

2e Lezing Marcus 12 vers 1 - 12 
 

1Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: ‘Een man legde een 

wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde 
een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. 

2Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel 
van de opbrengst van hen te ontvangen; 3maar ze grepen hem vast, 

mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. 4Daarna stuurde 
hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en 

vernederden. 5Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele 

anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen 
werden door hen gedood. 6Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; 

die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon 
zullen ze wel ontzag hebben. 7Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat 

is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons.” 

8Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de 
wijngaard. 9Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf 

komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen 
geven. 10Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers 

afkeurden is de hoeksteen geworden. 11Dankzij de Heer is dit gebeurd, 
wonderbaarlijk is het om te zien.”’ 12Daarop wilden ze hem gevangen nemen, 

want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, 

maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan 
en gingen weg. 

 
We zingen lied 451: 3 en 5 
 

3.Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
 
5.Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 

 

Kinderen gaan naar Kindernevendienst 
 
Overdenking 
 
Wij zingen lied 833 (2 keer Nederlands en 1 keer Engels) 
 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 


