
2. Vat moed, bedroefde harten,   4. Weest onbezorgd, gij armen, 

de Koning nadert al.    aan kinderen gelijk; 

Vergeet uw angst en smarten,   in koninklijk erbarmen 

daar Hij u helpen zal.    maakt God u groot en rijk. 

Er is weer nieuwe hoop:    Hij die het veld bekleedt, 

Hij noemt u zijn beminden,   de vogelen kan spijzen, 

in 't woord laat Hij zich vinden,   wil ook zijn kind bewijzen 

in avondmaal en doop.    dat Hij zijn noden weet. 

 

Meditatie 

 

Luisteren: ‘Zal er ooit een dag van vrede’ (Via YouTube) 

1. Zal er ooit een dag van vrede,   2. Zal er ooit een blijvend heden 

zal er ooit bevrijding zijn    vol van goede vrede zijn, 

voor wie worden doodgezwegen,  waar geen pijn meer wordt geleden 

levenslang gebroken zijn?    en het leven nieuw zal zijn? 

 

3. Zie de takken aan de bomen  4. Zie de sterren aan de hemel 

waar het jonge groen ontluikt,   waar het duister van de nacht 

tot een stralend nieuwe zomer   door hun schijnsel wordt verdreven 

waar de vredesbloesem ruikt.   tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5. Zoals bomen mensen tonen  6. Zoals sterren mensen melden 

dat er kracht tot groeien is,   dat geen nacht te donker is, 

zal de zoon der mensen komen   zal een kind ons komen redden 

die de boom des levens is.    dat het licht der wereld is. 

 

Gebeden     Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Lied 482: 1 en 3 

1. Er is uit 's werelds duist're wolken,  3. Godlof, een kind is ons geboren, 

een groot licht stralend opgegaan.  een held zal onze koning zijn, 

wie wonen in het diepste donker,   die raadsman, God-met-ons zal heten - 

zij zullen in het zonlicht staan.   die zoon zal ons tot vader zijn! 

Glorie aan God, de overwinning,   Vorst die met vrede ons wil kronen, 

is ongekend, de vreugde groot;   van nu af tot in eeuwigheid, 

de aarde jubelt, hoor ons zingen:   de Eeuwige zal Hem doen tronen 

Wij delen in een rijke oogst!   op recht en op gerechtigheid. 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 

 

De volgende diensten zijn op: 

20-12    10:00 uur     ds. A.H. van Veluw                              4e adventszondag     

20-12    19:00 uur     ds. H.J. van Maanen  

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 13 december 2020   

 Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Martin van der Vegt 

Kosters: Ron en Tineke Kalter 

Organist: Frank Tanghe   

 

Advent Zangdienst 
Voor de dienst  

Lied 461  ‘Wij wachten op de Koning’  (via YouTube) 

Lied 442:1, 2 en 5  ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Lied 435: 1 en 2    (=Psalm 24) 

1. Heft op uw hoofden, poorten wijd!   2. Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

Wie is het, die hier binnen rijdt?    zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid   Hij draagt een kroon van heiligheid, 

en Heiland vol barmhartigheid!    een scepter van barmhartigheid. 

Hij geeft de wereld 't leven weer.    Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 

Juicht blijde, zingt uw God ter eer,   Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 

looft Hem, die sterk van daad    door Hem geschiedt Gods raad, 

de deuren binnen gaat.     zijn heerschappij bestaat! 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen: Lied 433: 1, 2, 3, 4 en 5 

1. Komt tot ons, de wereld wacht,  2. Kind dat uit uw kamer klein, 

Heiland, kom in onze nacht.   als des hemels zonneschijn 

Licht dat in de nacht begint,   op de aarde wordt gesteld, 

kind van God, Maria 's kind.   gaat uw weg zoals een held. 

 

3. Gij daalt van de Vader neer  4. Uw kribbe blinkt in de nacht 

tot de Vader keert Gij weer,   met een ongekende pracht. 

die de hel zijt doorgegaan    Het geloof leeft in dat licht 

en hemelwaarts opgestaan.   waarvoor al het duister zwicht. 

 

5. Lof zij God in 't hemelrijk,  

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid. 

 

Inleiding bij de dienst 

 



Zingen Lied 451 

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. 

 

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! 

 

4. Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 

reik ons de beker van uw trouwverbond, 

wij zullen altoos van uw heil gewagen 

in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 

 

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.` 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea 

 

Zingen: Psalm 66: 1 en 5 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,   5. Ik kom met gaven in mijn handen. 

Gods glorierijke naam ter eer.    Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 

Laat van alom Hem lof ontvangen.   en brengt U, Heer, de offeranden, 

Geducht zijn uwe daden, Heer.    U in benauwdheid toegezegd. 

Uw tegenstanders, diep gebogen,    Brandoffers wil ik U bereiden 

aanvaarden veinzend uw beleid.    en zoete geuren op doen gaan. 

Heel d' aarde moet uw naam verhogen,   Ik wil U heel mijn leven wijden: 

psalmzingen uwe majesteit.    Aanvaard het, neem mijn offer aan. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jesaja 64: 1-2 

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! 

De bergen zouden voor u beven. 

 

 

1 Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, 

zoals vuur water doet koken, 

zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen 

en alle volken voor u laten beven, 
2 omdat u de geduchte daden doet 

waarop wij niet durven hopen. 

Als u toch zou afdalen! 

De bergen zouden voor u beven. 

 

Zingen Lied 437: 1, 2, 3 en 4 

1. Kom tot ons, scheur de heem'len, Heer,     2. Dauwt, heem'len, schenk u maat'loos uit, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer.           daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 

Ruk open, rijt ze uit het slot,           Gij wolken, breekt in regens neer, 

de hemeldeuren, Zoon van God.           regent de Heiland, Isrels Heer. 

 

3. Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,          4. Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost, 

dat berg en dal van lente lacht.           die wij verbeiden onverpoosd? 

O aarde, wek die roze rood,           O daal toch uit uw hoog paleis 

ontspring, Heer, aan der aarde schoot.          in ons verloren paradijs. 

 

Schriftlezing: Jesaja 61: 1-3 

De geest van God, de HEER, rust op mij, 

want de HEER heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan verslagen harten hoop te bieden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan geketenden hun bevrijding, 
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen 

en een dag van wraak voor onze God, 

om allen die treuren te troosten, 
3 om aan Sions treurenden te schenken 

een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 

vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, 

feestkledij in plaats van verslagenheid. 

Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, 

geplant door de HEER als teken van zijn luister. 

 

Zingen Lied 440: 1, 2 en 4 

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. 


