
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 30 december 2018 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Corry Zwier
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta Aarten

 Thema: ‘Van oude mensen en dingen die niet voorbij gaan’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 533 (Eén klein kind in een wereld vol duisternis,)
- Lied 481 (Hoor, de engelen zingen de eer)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps.89:3,7
3. Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor.
	 Het	loflied	van	uw	trouw	weerklinkt	de	hemel	door.
 Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in ‘t licht gezeten,
 hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
 Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
 in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
 zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen: Lied van de maand 461:1,3
1. Wij wachten op de koning
 die ons de vrede brengt,
 ontsteken onze lampen
 totdat Hij komt!

3. Het vuur van onze vreugde,
 de gloed van ons gezang
 zal niet meer kunnen doven
 totdat Hij komt!

Geloofsbelijdenis



Zingen: Lied 705:1,2,3
1. Ere zij aan God, de Vader,
 ere zij aan God, de Zoon,
 eer de Heilge Geest, de Trooster,
 de Drie-eenge in zijn troon.
 Halleluja, halleluja,
 de Drie-eenge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
 ons van alle smet bevrijdt,
 eer zij Hem die ons gekroond heeft,
 koningen in heerlijkheid.
 Halleluja, halleluja,
 ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der engelen,
 ere zij de Heer der kerk,
 ere aan de Heer der volken;
 aard’ en hemel looft uw werk!
 Halleluja, halleluja,
 looft de Koning, heel zijn kerk!

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 2:22-38 NBV
22Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein 
moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer 
aan te bieden, 23zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren 
zoon	moet	aan	de	Heer	worden	toegewijd.’	24Ook	wilden	ze	het	offer	brengen	dat	de	
wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig 
en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, 
en de heilige Geest rustte op hem. 26Het was hem door de heilige Geest 
geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou 
hebben gezien. 27Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen 
Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de 
wet gebruikelijk is, 28nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
29‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.
30Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
33Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 
34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat 
velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij 
zal een teken zijn dat betwist wordt, 35en zelf zult u als door een zwaard 
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
36Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Famuël, uit de stam van 



Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar 
man geleefd, 37en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de 
tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38Op dat moment 
kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die 
uitzagen naar de bevrijdig van Jeruzalem.

Zingen: Lied 159a (lofzang van Simeon)
1. Nu is het woord gezegd 
 waarmee, o Heer, uw knecht
 wordt vrijgekocht in vrede,
 mijn ogen zijn vervuld
 van ‘t heil dat Gij onthult
 en dat Gij doet geschieden.

2. Gij  hebt het opgericht
 voor aller aangezicht,
 een schouwspel voor de tijden,
 een licht is opgegaan,
 het zal de nacht verslaan
 en Israël verblijden. 

Verkondiging 

Zingen: Opw. 529
 Komt, laten wij aanbidden, (3x)
 die Koning.
 Want U alleen bent waardig, (3x)
 o Koning.
 Wij prijzen U voor eeuwig, (3x)
 o Koning.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte is bestemd voor Dorkashulp
     2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 478:1,2,4
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
 ziet, hoe dat u God bemint,
 ziet vervuld der zielen wensen,
 ziet dit nieuw geboren kind!
 Ziet, die ‘t woord is, zonder spreken,
 ziet, die vorst is, zonder pracht,
 ziet, die ‘t al is, in gebreken,
 ziet, die ‘t licht is, in de nacht,
 ziet, die ‘t goed is, dat zo zoet is,
 wordt verstoten, wordt veracht.



2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
 hoe men Hem in doeken bindt,
 die met zijne godheid wandelt
 op de vleugels van de wind.
 Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
 zonder teken van verstand,
 die de hemel moet verblijden,
 die de kroon der wijsheid spant.
 Ziet, hoe tere is de Here,
 die ‘t al draagt in zijne hand.

4. O Heer Jesu, God en mense,
 die aanvaard hebt deze staat,
 geef mij wat ik door U wense,
 geef mij door uw kindsheid raad.
 Sterk mij door uw tere handen,
 maak mij door uw kleinheid groot,
 maak mij vrij door uwe banden,
 maak mij rijk door uwe nood,
 maak mij blijde door uw lijden,
 maak mij levend door uw dood!

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  De volgende Erediensten zijn oudersjaarsavond 31 december
  Aanvang: 19.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw

  Nieuwjaarsmorgen 1 Januari 2019
  Aanvang: 10.30 uur voorganger: ds. A.H. van Velus


