
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 19 december 2021

  Aanvang: 10.00 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Christien Heutink
         Muziek: GO(U)D 

           Kosters: Ron en Tineke Kalter

Zingen voor de dienst:
- ‘Mary did you know’ 
- HH 16 ‘Als een hert dat verlangt’ 

Mededelingen

Aanvangslied Opw. 518
Heer, U doorgrondt en kent mij 
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent.
Refrein

Heer, U doorgrondt en kent mij, /want in de moederschoot
ben ik door U geweven; / U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer, / dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal, / dat U steeds bij mij bent.
Refrein

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen HH 286: 1 en 2  
1. Vader, vol van vrees en schaamte,

buigen wij voor U.
Heel Uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in Uw liefde aan.

2. Vader, in dit uur der waarheid,
keren w’ ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met Uw heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal Uw macht aanschouwen,
dat wij Uw naam verhogen Heer.

Refrein
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij  en naast mij 
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, / elke dag.



Wetslezing: 1 Johannes 1: 5-9

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 52:13 – 53:12
13Ja, mijn dienaar zal slagen,
hij zal groots zijn en hoogverheven.
14Zoals hij velen deed huiveren
– zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik,
zijn uiterlijk had niets meer van een mens –,
15zo zal hij veel volken opschrikken,
en koningen zullen sprakeloos staan.
En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.

1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een scheut uit dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
 
4Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.
6Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.



7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
8Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.
9Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
toch had hij nooit enig onrecht begaan,
nooit bedrieglijke taal gesproken.

10Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek.
Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11Na het lijden dat hij moest doorstaan,
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,
hij neemt hun wandaden op zich.
12Daarom ken Ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen.
Hij droeg echter de schuld van velen
en nam het voor zondaars op.

Kindermoment

Kinderlied: HH 455
1. Zit je in het donker

Jezus zal er zijn
Is je hart vol zonde
Jezus maakt het rein

Refrein
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn

2. Kijk je weer zo somber
Jezus maakt je blij
Zit je vastgebonden
Jezus maakt je vrij
Refrein

3. Dan wordt alles anders
Kan je zoveel meer
Kijk eens wat je aandurft
Samen met de Heer
Refrein



Verkondiging

Zingen HH 177
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

Gedachtenis

Gebed

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

Slotlied LB 444 
1. Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
19-12 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy, jongerendienst online
24-12 om 22.00 uur: Ds. H.J. van Maanen, Kerstnachtdienst online
25-12 om 08.45 uur: Ds. G.H. Labooy, 1e Kerstdag
25-12 om 10.30 uur: Ds. A.H. van Veluw, 1e Kerstdag

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.


