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Orde van dienst  

op 18 december 2022 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Egbert van Goor 

 
- Welkom en mededelingen 

 

- Eerste lied: Psalm 19: 1 en 2 “De hemel roemt de Heer” 
    

1.  De hemel roemt de Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 
de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, 
toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 
 

2.  God heeft de tent gemaakt, 
waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 
die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held 
die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 
hij trekt zijn glanzend spoor 
de ganse hemel door: 
zijn gloed laat niets verborgen. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en groet 
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- Zingen: lied 452: 1 en 3 “Als tussen licht en donker” 
 

1. Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 

 

3. O hemellichaam Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 
 
 

- Gedicht bij de 4e advent wordt voorgelezen door Anne Marthe 
 

- De 4e kaars wordt aangestoken door Jacobine 
 

- Toelichting bij het bloemstuk 
 

- Kyriëgebed, elke bede wordt beantwoord met een gesproken “Heer 
ontferm u over ons” 

 
- Gesprek met de kinderen 

 
- Projectlied (op de wijze van: “Ik ben een engel van de Heer, lied 469) 

 
Ik zing van licht dat God ons geeft: 
Het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
De stam van Juda bleef bestaan, 
Want Tamar is niet weggegaan. 
Als hoopvolle en sterke vrouw 
Bleef zij geloven in Gods trouw. 
 

- De kinderen gaan naar de kinderdienst 
 

- Lezing: Matteüs 1: 1-3a en 16 
 

11Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van 
Abraham. 
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2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 
broers, 3Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, 
Chesron verwekte Aram, 
 
16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die 
Christus genoemd wordt. 
 

- Zingen: Lied 462: 1, 2 en 3 “Zal er ooit een dag van vrede” 
  
1. Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 

 
2. Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

 

3. Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 

 

- Lezing: Genesis 38: 24-30 
 
24Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn 
schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng 
haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’ 25Maar terwijl ze de stad 
uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben 
zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit 
zegel, dit snoer en deze staf zijn.’ 26Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig 
maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Hij had geen 
tweede keer gemeenschap met haar. 
27Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. 
28Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De 
vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst 
had laten zien. 29Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer 
tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres. 
30Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach 
genoemd. 

 

- Zingen: Lied 462: 4, 5 en 6 “Zie de sterren aan de hemel” 
 

4. Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
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5. Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 

6. Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 

- Preek 
 

- Zingen: Lied 738 “Kom zing het lied van Eva” couplet 1, 3 en 4 
 

1. Kom zing het lied van Eva, 
de bron vol levenskracht, 
en zing het lied van Sara 
die moeder wordt en lacht 
en zing het lied van Hanna 
die God bestormt met haar gebed 
en zing omdat Maria 
Gods woord ter wereld brengt. 

 

3. Kom zing het lied van Tamar 
die opkomt voor haar recht 
en zing het lied van Rachab 
en haar geloofsgevecht 
en zing met Ruth uit Moab: 
in uw gemeente ben ik thuis, 
en zing ook van Batseba 
die meebouwt aan Gods huis. 
 

4. Kom zing het lied van Anna 
die uitziet naar het kind 
en zing het lied van Marta 
die Jezus volgt en dient 
en zing van de Maria’s 
die steeds hem hebben bijgestaan 
en op de hemelbruiloft 
aan Jezus’ tafel gaan. 

 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 

- Aankondiging collecte 
 

- Slotlied: Lied 444: 1, 2, 3 en 4 “Nu daagt het in het oosten” 
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
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2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 
3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 

- Zegen 
 


