
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,  

zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.  

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.  

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als Slotlied: Gezang 26: 1 en 4  (via YouTube) 

1. Daar is uit 's werelds duist're wolken  4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden 

een licht der lichten opgegaan.    de vreed' op aard' en in mijn ziel! 

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,    Doe alle volken tot U vlieden, 

en gij, mijn ziele, bid het aan!    dat al wat ademt voor U kniel! 

Het komt de schaduwen beschijnen,    Des Heren ijver zal bewerken, 

de zwarte schaduw van de dood.    dat Hij de zetel, U bereid, 

De nacht der zonde zal verdwijnen,    met recht en met gericht zal sterken. 

genade spreidt haar morgenrood.    Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

Ere zij God  (via Youtube) 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

 

Ere zij God in den hoge, 

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

De volgende diensten zijn op: 

26-12     10:00 uur     ds. H.J. van Maanen   2e Kerstdag, Gezinsdienst     

27-12     10:00 uur     ds. A.H. van Veluw    

27-12      19:00 uur      ds. J.C. Oosterwijk      Jongerendienst 

31-12         19:30 uur      ds. A.H. van Veluw      Oudejaarsdag 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op 1e kerstdag 25 december 2020   

 Aanvang 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Janny Mateboer  

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 

Organist: Jeroen van der Scheer   

 

Thema: ‘Jezus is het ware licht’ 
Voor de dienst  

- Sela  ‘Wij trekken in een lange stoet’    (via YouTube) 

- Lied 477: ‘Komt allen tezamen’ (uit opname kerstmorgen 2019) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Hemelhoog 122  (via YouTube) 

1. Al wie dolend in het donker,   2. Onze lasten zal Hij dragen, 

in de holte van de nacht    onze onmacht totterdood, 

en verlangend naar een wonder   geeft als antwoord op ons vragen 

op de nieuwe morgen wacht:    ons Zichzelf als levensbrood 

vrijheid wordt aan u verkondigd   Nieuwe vrede zal er dagen, 

door een koning zonder macht.   liefde straalt als morgenrood. 

 

3. Tot de groten zal Hij spreken,  

even weerloos als een lam. 

het geknakte riet niet breken,  

Hij bewaakt de kleine vlam. 

Hoor en zie het levend teken,  

van een God die tot ons kwam. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaarsen   

 

Inleiding bij de dienst 

 

Verootmoediging 

 

Zingen: Psalm 81: 5, 7 en 8 

5. Onder lasten zwaar,  7. Luister, welk bevel  8. Ik ben Hij-die-is: 

waart gij haast bezweken.  Ik u in wil scherpen.   God wil Ik u wezen. 

Groot was het gevaar –  Hoor Mij, Israël!    Uit de duisternis 

Ik vergat u niet,   Laat geen vreemde god,  van de slavernij 

in het doodsgebied,   laat geen vreemd gebod,   maakte Ik u vrij: 

gaf Ik taal en teken.  ooit u onderwerpen!    hebt gij nog te vrezen? 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

 



Schriftlezing: Jesaja 49: 5-6 
5Toen sprak de HEER, 

die mij al in de moederschoot 

gevormd heeft tot zijn dienaar 

om Jakob naar hem terug te brengen, 

om Israël rond hem te verzamelen – 

dat ik aanzien zou genieten bij de HEER 

en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. 
6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 

om de stammen van Jakob op te richten 

en de overlevenden van Israël terug te brengen, 

dat is nog maar het begin. 

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, 

opdat de redding die ik brengen zal 

tot aan de einden der aarde reikt.’ 

 

Zingen: Lied 483 

1. Stille nacht, heilige nacht,    2. Hulploos Kind, heilig Kind, 

Davids Zoon, lang verwacht,    dat zo trouw zondaars mint, 

die miljoenen eens zaligen zal,   ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt geboren in Bethlehems stal,   wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Hij, der schepselen Heer,    Leer me U danken daarvoor. 

Hij, der schepselen Heer.    Leer me U danken daarvoor. 

 

3. Stille nacht, heilige nacht, vrede en heil wordt gebracht, 

aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 

 

Schriftlezing: Johannes 1: 1-18  1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en 

het Woord was God.2Het was in het begin bij God.3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is 

niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de 

mensen.5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 

gekregen. 
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.7Hij kwam als 

getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.8Hij was niet zelf 

het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:9het ware licht, dat ieder mens verlicht 

en naar de wereld kwam.10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en 

toch kende de wereld hem niet.11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren 

hebben hem niet ontvangen.12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het 

voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.13Zij zijn niet op natuurlijke wijze 

geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 

 
14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 

waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de 

Vader.15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij 

komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’16Uit zijn overvloed zijn wij allen met 

goedheid overstelpt.17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met 

Jezus Christus gekomen.18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God 

is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. 

Zingen: Lied 488 (‘estafette-lied’)  

1. In den beginne was het woord,   2. Hij werd geboren in de nacht 

op aarde is zijn stem gehoord    die al het licht heeft voortgebracht, 

die spreken wil tot elk geslacht,   aan zon en maan zijn teugel legt, 

Hij werd geboren in de nacht.   Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 

 

3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht,  4. Hij troont in onze lage staat 

op Hem wordt alle last gelegd,   waar al wat leeft verloren gaat, 

Hij woont temidden van het kwaad,   Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 

Hij troont in onze lage staat.    dit licht dat zoveel luister schiep. 

 

5. Dit licht dat in het duister sliep, is God die ons bij name riep, 

Hij roept totdat Hij wordt gehoord, in den beginne was het woord. 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Lied van het kinderkoor 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen 2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

voortijdig licht waarin wij staan.   aanhoudend licht dat overwint. 

Koud, één voor één, en ongeborgen,   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

licht overdek mij, vuur mij aan.   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  

zo zwaar en droevig als wij zijn,   of ergens al de wereld daagt 

niet uit elkaars genade vallen    waar mensen waardig leven mogen 

en doelloos en onvindbaar zijn.   en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

3. Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen, zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 503: 1, 2, 3 en 4  (van opname kerstdag 2019)  

1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,  

de oorsprong der schepping, de rijzende zon:  

dit leven zal stralen, door God zelf bemind.  

Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 

 

2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.  

De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 

 die kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,  

wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

 

3. Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout  

van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.  

Die is deze herder tot eerste tehuis,  

en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 

 


