
 
Zingen als Slotlied: Lied 484   ‘Go, tell it on the mountain’ 
Refrein: Go, tell it on the mountain, 
  over the hills and everywhere; 
  go, tell it on the mountain 
  that Jesus Christ is born. 
 
1. While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 
 
2. The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
 
3. Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
 
Heenzending en Zegen  
 
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3 
Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 

 
Orgelspel 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
De volgende erediensten zijn op:  
 
Zo.  27-12   19:00 uur ds. C. Oosterwijk Rijssen       Jongerendienst 
Do.  31-12   19:30 uur ds. A.H. van Veluw                     Oudejaarsdag  
Vrij. 01-01   10:30 uur ds. H.J. van Maanen                 Nieuwjaarsdag 
 
 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 27 december 2020 om 10:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Dick Hoekman 
Organist: Gerwin van der Plaats 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 
 
 

Thema: ‘Het antwoord op Kerst: Psalm 150’ 
 
 

Zingen voor de dienst: 
- Lied 478  ‘Komt, verwondert u hier, mensen’ 
- Opwekking 533  ‘Eén klein kind in een wereld vol duisternis’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 33:2 en 8   ‘Wij wachten stil o Gods ontferming’ 
2. Zing al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde, overal op aarde, alles spreekt van Hem. 
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem. 
 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde, uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten, nu en voor altijd. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Opwekking 529  ‘Wij prijzen U voor eeuwig’ 
1. Komt, laten wil aanbidden,  
komt, laten wil aanbidden 
komt, laten wil aanbidden, die Koning. 
 
2. Want U alleen bent waardig, 
want U alleen bent waardig, 
want U alleen bent waardig, o Koning. 
 
3. Wij prijzen U voor eeuwig, 
wij prijzen U voor eeuwig 
wij prijzen U voor eeuwig, o Koning. 
 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 



Schriftlezing: Lukas 2: 8-20 (NBV) 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht 
bij hun kudde.9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven 
door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.10De engel zei tegen hen: 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen:11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
messias, de Heer.12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’13En plotseling voegde zich bij 
de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:14‘Eer aan God in de 
hoogste hemelen vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’15Toen de engelen 
waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend 
heeft gemaakt.’16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind 
dat in de voederbak lag.17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind 
was gezegd.18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden,19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken.20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze 
gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
Zingen: Lied 481:1 en 3   ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 
1. Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
  
3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
 
Schriftlezing: Psalm 150  (NBV) 
1Halleluja! 
 
Loof God in zijn heilige woning,  
loof hem in zijn machtig gewelf, 
2loof hem om zijn krachtige daden, 
loof hem om zijn oneindige grootheid. 
 
3Loof hem met hoorngeschal, 
loof hem met harp en lier, 
4loof hem met dans en tamboerijn, 
loof hem met snaren en fluit. 
 
5Loof hem met klinkende bekkens, 
loof hem met slaande cimbalen. 
6Alles wat adem heeft, loof de HEER. 
 
Halleluja! 

Kindermoment 
 
Zingen: Psalm 150  ‘Loof God, loof Hem overal’ 
1. Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ‘t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
 

Verkondiging 
 
 
Zingen: Lied 150a   ‘Geprezen zij God!’ 
1. Gesprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt. 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 


