
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 13 december 2020

  Aanvang: 10.00 uur
   Voorganger:ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Martin van der Vegt
 Kosters: Ron en Tineke Kalter

Zingen voor de dienst 
O kom o kom Immanuel

Mededelingen

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Aansteken kaarsen

Aanvangslied 462
1. Zal er ooit een dag van vrede,

zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

3.Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

5.Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Wetslezing: Matteus 5:1-16

Zingen Lied 1005
1.Zoekend naar licht hier in het duister,  

zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

2.Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

4.Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

6.Zoals sterren mensen melden
  dat geen nacht te donker is

zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.



2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
refrein

3.Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
refrein

4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
refrein

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
refrein

Gebed

Adventsproject

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 en Matteus 4:12-17 (NBV)
91.Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2.U 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.
3.Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4.Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, 
schijn door het duister.
Christus ons licht,
Schijn ook vandaag, 
hier in uw huis.



5.Een 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.
6.Groot 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.

Matteus 4:12-17
12.Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit 
naar Galilea. 13.Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, 
aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14.Zo 
ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15.‘Land van 
Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van 
de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16.Het volk dat in duisternis 
leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van 
de dood werden door het licht beschenen.’ 17.Vanaf dat moment begon 
Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van 
de hemel is nabij!’

Zingen Psalm 42(medley)
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ?

Verkondiging

Zingen Lied 444
1.Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

2.De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.



3.Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ‘t morgenrood.

5.Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
     2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 			3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen
 
Slotlied Lied 913 
1.Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

3.Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Zegen

4.De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ‘t eeuwig licht!

2.Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom!

4.Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

De volgende Erediensten zijn op:
13-12 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy
20-12 10.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
20-12 19.00 uur: Ds. H.J. van Maanen


