
 
2. Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen als slotlied: Hemelhoog 719: 1 en 4 ‘Eens zal op die grote morgen’ 
1. Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de rechter van 't heelal. 
 
Refrein: Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
4. Eens zal op de grote morgen 
blank en bruin worden vereend, 
kleur of ras is niet belangrijk 
maar Gods gunst aan ons verleend. (refr.2x) 
 
Heenzending en Zegen 
 
 
 

 
 
 
De volgende erediensten zijn op:  

  
17-01 10:00 uur ds. G.H. Labooy      viering Heilig Avondmaal 
17-01 19:00 uur ds. A.H. van Veluw        

 
 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 10 januari 2021 om 19:00 uur. 
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Thema: ‘Nog even terugblikken op Kerst’ 
 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 84: 1 en 4   ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, 
het huis waar Gij uw naam en eer,   hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
hebt laten wonen bij de mensen.   tot zij Jeruzalem betreden, 
Hoe brand ik van verlangen om,   waar alle pelgrims binnengaan, 
te komen in uw heiligdom.    om voor Gods aangezicht te staan. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen,  Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
dan dat het juichend U ontmoet,   Verhoor mij, God van Israël, 
die leven zijt en leven doet.    die alles leidt naar uw bestel. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
We lezen de ‘Kerstpsalm’, Psalm 2 (berijmd) 
1. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen. 
't Is tegen het gezag van God den HERE 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
`Komt', zeggen zij, `laat ons hun banden scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt!' 
 
2. Die in de hemel is gezeten lacht, 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
`Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid.' 
 
 



3. Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. 
Hij sprak tot mij: `Zie Ik verwek u heden. 
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. 
Zie, al het volk tot in de verste streken, 
de ganse aarde geef Ik in uw macht. 
Gij zult het aarden vat met ijzer breken, 
ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.' 
 
4. O machtigen, o koningen, weest wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis, 
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 
 
Zingen: Opwekking 430 ‘Lord, I lift Your name on high’ ‘my debt to pay’ 
Lord I lift Your name on high, 
Lord I love to sing Your praises. 
I'm so glad You're in my life. 
I'm so glad You came to save us. 
 
You came from heaven to earth, 
to show the way. 
From the earth to the cross, 
my debt to pay. 
From the cross to the grave, 
from the grave to the sky, 
Lord I lift Your name on high! 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Exodus 19:16 – 20:2  (NBV) 
16

Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te 
bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het 
geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde.

17
Mozes leidde het volk het 

kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan.
18

De Sinai was 
volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg 
op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig.

19
Het geschal van de 

ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig 
stemgeluid.

20
De HEER was op de top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar 

hem toe te komen, en Mozes ging naar boven.
21

De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar 
beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de HEER te 
zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen.

22
Ook de priesters, die 

gewoonlijk wel in de nabijheid van de HEER mogen komen, moeten op eerbiedige 
afstand blijven, anders zal de toorn van de HEER tegen hen losbarsten.’

23
Mozes 

antwoordde de HEER: ‘Het volk kan de Sinai niet op gaan. U hebt ons immers zelf 
bevolen de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen.’ 

24
De HEER zei: ‘Ga naar beneden, en kom samen met Aäron weer terug. Maar de 

priesters en het volk mogen niet dichterbij komen, zij mogen de berg niet op gaan, 
anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten.’

25
Mozes ging terug naar het volk en bracht 

hun dit over. 
1
Toen sprak God deze woorden: 

2
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 

 
Zingen: Opwekking 367   ‘Als God zijn stem doet horen in Israël’  

1. Als God zijn stem doet horen in Israël  
dan zien wij al zijn luister en macht. 
Kom naar de heilige berg van God. 
en zing dit feestlied in de nacht. 
 
Refrein: Hij ’s de Machtige van Israël, 
  de Machtige van Israël. 
  Zijn stem wordt gehoord 
  in de sterkte van zijn woord, 
  de Machtige van Israël. 
 
2. Dan toont Hij Zijn kracht en de blinden zullen zien. 
De doven verstaan zijn stem. 
De tong van de stomme zal zingen in de nacht. 
De lamme zal dansen voor Hem.  (refr.) 
 
3. De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos. 
De wildernis jubelt en lacht. 
Spreek tot het hart van wie moe is en bang: 
Wees sterk! De Heer vernieuwt uw kracht.  (refr.) 
 
Schriftlezing: Matteüs 5:1 en 17-18   (NBV) 
1
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen. 
17

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet 
gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

18
Ik verzeker jullie: 

zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, 
totdat alles gebeurd zal zijn. 
 
Lukas 2:13-14   (NBG) 
13

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, 
zeggende: 
14

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 
 
Zingen: Gezang 134    ‘Eer zij God in onze dagen’ 
1. Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo. 

  


