
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen als slotlied: Opwekking 770  ‘Ik zal er zijn’   
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  (refr.)  
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst (3x) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende erediensten zijn op:  

  
03-01 19:00 uur ds. G.H. Labooy 
10-01 10:00 uur ds. H.J. van Maanen   Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10-01 19:00 uur ds. A.H. van Veluw 

 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 3 januari 2020 om 10:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Henk Selles 
Organist: Frank Tanghe 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 
 
 

Thema: ‘Het grote mysterie van Kerst’ 
 

Zingen voor de dienst: 
- Opwekking 523   ‘De sterre gaat stralen’  
1. Laat ieder het horen, dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, de Heer van 't heelal. 
De engelen melden, in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
    
Refrein: Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 

zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der Wereld, halleluja! 

 
2. En herders, zij kwamen bij 'n kribbe tezamen, 
omringden eerbiedig het Kindeke teer. 
De flonk'rende sterre, riep wijzen van verre; 
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. (refr.)  
 
3. In doeken gewonden, voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind. 
De sterre gaat stralen, voor wie moe van 't dwalen, 
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt. (refr.)  
 
4. Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen, 
van blijdschap en vrede, voor ons bereid. 
Van 't Kind dat het leven, weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie in eeuwigheid. (refr.)  

 
 

- Lied 478: 1, 2 en 3   ‘Komt, verwondert u hier, mensen’ 
1. Komt, verwondert u hier, mensen,   2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
ziet, hoe dat u God bemint,     hoe men Hem in doeken bindt, 
ziet vervuld der zielen wensen,    die met zijne godheid wandelt 
ziet dit nieuw geboren kind!     op de vleugels van de wind. 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,   Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
ziet, die vorst is, zonder pracht,    zonder teken van verstand, 
ziet, die 't al is, in gebreken,     die de hemel moet verblijden, 
ziet, die 't licht is, in de nacht,    die de kroon der wijsheid spant. 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,    Ziet, hoe tere is de Here, 
wordt verstoten, wordt veracht.    die 't al draagt in zijne hand. 



3. O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 139: 10 en 3 
10. O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na. 
Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten, 
ik overdenk die al mijn nachten. 
 
3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Opwekking 535: 1 en 2  ‘In het stro van een geleende kribbe’  
1. In het stro van een geleende kribbe, 
uit een maagd en door de Geest van God, 
kwam de Redder als een kind op aarde 
om te delen in ons mensenlot. 
 
Maar het licht brak door, en een engelenkoor 
heeft aan herders het geheim verteld: 
van de hoogste troon kwam Gods eigen Zoon 
als een teken van Immanuël! 

 
2. Deze Koning werd een vriend van zondaars. 
Als een dienaar in zijn Vaders hand; 
vol van kracht en door de Geest geheiligd 
en door medelijden overmand. 
 
Ja, Hij ging mijn weg en Hij leed mijn pijn, 
zelfs mijn vreugde kent Hij wonderwel. 
Zijn rechtvaardigheid leert mij trouw te zijn; 
daarom volg ik mijn Immanuël! 
 
Gedenken van overlijden 
 

Zingen: Psalm 139: 1  ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’  
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: 1 Timotheüs 1: 12-17 (NBV) 
12Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft 
toevertrouwd hem te dienen, 13hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en 
beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist 
wat ik deed. 14Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het 
geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 15Deze boodschap is betrouwbaar 
en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om 
zondaars te redden. Ik was de eerste, 16en juist over mij heeft Christus Jezus zich 
ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld 
werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. 17Aan de 
koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie 
tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
1 Timotheüs 3: 16 (NBV) 
16Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk 
lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd 
onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. 
 
Zingen: Lied 578: 2 en 6   ‘Bewaar mij dat ik roemen zou’  
2. Bewaar mij dat ik roemen zou   6. De aarde zelf is veel te klein 
dan in mijns Heren Christi dood.   voor wie u waarlijk loven wil. 
Al wat ik anders noemen zou   Uw liefde is een groot geheim, 
is niets bij dit mysterie groot.   zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 
Verkondiging 

 
Zingen: Lied 653: 7 en 4   ‘O Christus, ons van God gegeven’ 
7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is.  
 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
Voor wie U kent geen duisternis.  


