
20 december 2020, 19.00uur
Voorganger: ds. H.J. van Maanen

Ouderling van dienst: Anny van Panhuis
   Kosters:Jan en Berta Aarten

Liturgie 
voor de Eredienst van de Hervormde 

 Gemeente “De Hoeksteen”



Muziek voor de dienst

Mededelingen

Stil gebed 
Bemoediging en Groet

Zingen Lied: ‘O kom o kom Immanuel’
Zang
O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
 
Voordracht
Vader, het uur is gekomen.
Toon nu de grootheid van uw Zoon, 
dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Hij heeft van u de macht ontvangen, 
om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, 
en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Rap
Vertel ons de waarheid...we zitten met vragen...Wat is het beeld? 
Waarom religie verdeelt 
als de verlosser ons heelt?
Wat is de deal?
Is Baphomet echt en wil Satan je ziel?
Ik vraag het de Heer
Laat het me weten
....het Beest gaat tekeer 

Voordracht
Vader, Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw 
naam bekendgemaakt. 
Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. 
Ik bid voor hen, voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u 
zijn. 
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Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij 
gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

 Rap
Ik hoor teveel leugens
Maar zie geeneen feit 
De gemeenheid... waarvan je Brain splijt
En er is geen tijd
Waar is de eenheid - temidden van tweestrijd?

Zang
O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël! 

Voordracht
Vader, ik kom naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, 
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
(…)
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo 
ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.

Rap
ik zie die gimmicks - 
Wat is er nep en wie is er echt?
Maar God checkt je spirit 
En die matcht dus niet met wat je zegt...
Bless
 
Zang
O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
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Zingen Psalm 72: 1 en 2
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten,

en uw gerechtigheid.
Aan ‘s konings zoon om uwe knechten
Te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schijnt door de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

Schriftlezingen:
1 Samuel 8:1-9
1Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters 
over Israël. 2De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden 
het land vanuit Berseba. 3Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader 
niet na: ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en 
verdraaiden het recht. 4De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar 
en gingen naar Rama, naar Samuel. 5‘U bent oud geworden,’ zeiden ze, 
‘en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om 
ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben.’ 6Samuel vond 
het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een 
gebed tot de HEER, 7maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van 
het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen 
juist mij als hun koning. 8 Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit 
Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere 
goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. 9Geef dus gehoor aan hun 
verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten 
die aan het koningschap verbonden zijn.’

2 Samuel 7:11-16
11De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen: 12Wanneer je le-
ven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen
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door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13Hij 
zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon 
nooit wankelt. 14Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als 
hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader 
doet, 15maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik ver-
stootte omwille van jou. 16Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis 
eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’

Psalm 89: 39-46
39 Toch hebt u hem verstoten en verworpen,
uw toorn over uw gezalfde uitgestort,
40 het verbond met uw dienaar versmaad,
zijn kroon vertrapt en ontwijd.
41 U hebt de wallen van zijn stad gesloopt,
al zijn vestingen afgebroken,
42 voorbijgangers beroofden hem,
naburige volken bespotten hem.
43 U gaf zijn tegenstanders de overhand,
zijn vijanden verheugden zich,
44 u beroofde zijn zwaard van zijn scherpte,
u hield hem niet staande in de strijd.
45 U hebt zijn glans gedoofd,
zijn troon omver geworpen,
46 de dagen van zijn jeugd verkort,
hem met schande overdekt. Sela

Jesaja 11:1-6
1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

Verkondiging
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Zingen Gezang 118 (liedboek voor de Kerken 1973)
 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

 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.

Gebed

Collecte: 
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Pastoraat & Eredienst
3e collecte: Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen

Lied 506
Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem
Wij gaan uw koning tegemoet
o stad Jeruzalem
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem

 Refrein:  Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,
  wij loven U, Koning en Heer
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Al bent U nu nog maar een kind 
zo hulpeloos en klein
Wij weten dat het rijk begint
waarvan u Heer zult zijn
Een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
refrein

Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja 
halleluja

Wij gaan op weg naar Bethlehem
Daar ligt hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal 
refrein

Zegen



De volgende Erediensten zijn op:
24-12 om 22.30 uur: ds. A.H. van Veluw, kerstnachtdienst
25-12 om 10.00 uur: ds. G.H. Labooy, 1e kerstdag 
26-12 om 10.00 uur: ds. A.H. van Maanen, Gezinsdienst


