
 

Zingen Lied 444: 1, 2, 3 en 5 

1. Nu daagt het in het oosten,   2. De duisternis gaat wijken 

het licht schijnt overal:    van de eeuwenlange nacht. 

Hij komt de volken troosten,   Een nieuwe dag gaat prijken 

die eeuwig heersen zal.    met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten   5. Reeds daagt het in het oosten, 

in schaduw van de dood,    het licht schijnt overal: 

van God en mens verlaten    Hij komt de volken troosten, 

begroeten 't morgenrood.    die eeuwig heersen zal. 

 

Pastorale mededelingen  

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Lied 442 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor u open 

En wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

Verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

O zon van liefde, mijn gemoed! 

 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

Waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

Mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

Waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

Doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

De volgende diensten zijn op: 

06-12     14:30 uur       ds. H.J. van Maanen              bediening Heilige Doop     

06-12     19:00 uur      Jongerenwerker Henrich Kragt     Jongerenmoment 

 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 6 december 2020   

 Aanvang 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Anny van Panhuis  

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

Organist: Martien van der Knijff   

 

Thema: ‘Dicht bij het licht’ 
 

Voor de dienst  

Lied 440  ‘Ga, stillen in den lande’  (via YouTube) 

Lied 441:1 en 5  ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 103: 1 en 5 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de tweede adventskaars 

 

Zingen: Lied 461: 1, 2, 3 en 4 

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! 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Wetslezing: Mattheus 5: 14-16 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet 

verborgen blijven. Men 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. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze 

jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

 

Verootmoediging 

 

Zingen Hemelhoog 257  (Via YouTube)  

1. Zie de zon, zie de maan,   2. Hoor de zee, hoor de wind, 

zie de sterren in hun baan,    hoor de regen als hij zingt, 

sterren ontelbaar, overal vandaan,  druppels ontelbaar in de oceaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,  onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam.   Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,  4. Voel je hart, voel je huid, 

ruik de geuren in de lucht,    voel je adem als je fluit, 

geuren ontelbaar zweven af en aan,  mensen ontelbaar overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,  onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam.   Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan, 

wat een wonder dat ik mag bestaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Genesis 1:1-5 
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was nog woest en doods, 

en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3God 

zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en hij 

scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde hij dag, de duisternis noemde 

hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 

 

 

 

Johannes 8: 12 

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.  

Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 

 

Zingen Opwekking 595   (opname van doopdienst 29-11-2020) 

1. Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis; 

nu mag ik zien wie U bent. 

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. 

Bij U wil zijn, elk moment. 

 

Refrein:  Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

2. Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent 

Koning vol glorie en macht, 

bent als een kind naar de wereld gekomen. 

Legde Uw heerlijkheid af.  (refr.)  

 

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. 

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.  (refr.) 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Lied van het kinderkoor 

Zie ik sterren aan de hemel staan,   Zie ik sterren aan de hemel staan, 

aan de donkerblauwe lucht de maan,   aan de donkerblauwe lucht de maan, 

is het of de nacht mij noemt,    is het of de nacht mij noemt, 

de naam van een machtig God.    de naam van een machtig God. 

 

Deze God die aard’ en hemel schiep, 

is dezelfde God die mij eens riep, 

uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag 

en die Zijn liefde voor mij openbaart, 

mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 

elke dag mij in Zijn hand bewaart, 

hoe groot is God voor mij. 

 

Verkondiging 

 

 


