
3. Zijn Geest wil in mij wonen, / Hij richt mijn wens en wil, 

en wat er ook mag komen, / Hij spreekt en maakt mij stil. 

Al wat de Heer van binnen / geplant heeft, rijpt tot vrucht. 

Hij is de Geest, die in mij / en met mij Vader! zucht. 

 

Kinderen naar de nevendienst met het licht 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 939: 1, 2 en 3 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,   2. U werd een mens, U daalde neer 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.   in onze pijn en schuld en strijd. 

Door golven heen, door storm en nacht,   U droeg de last, verrezen Heer, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij.    die ons van elke vloek bevrijdt:  

Uw vrede diep, Uw liefde groot,    U sloeg de zonden aan het kruis 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.   en brengt ons bij de Vader thuis; 

Mijn vaste rots, mijn fundament,    want door Uw bloed, Uw levenskracht 

U bent de grond waarop ik sta.    komen wij vrij voor God te staan. 

 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht / leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, / niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, / U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, / bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Dorcashulp 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

Zingen Slotlied 482: 1 en 3 

1. Er is uit 's werelds duist're wolken,   3. Godlof, een kind is ons geboren, 

een groot licht stralend opgegaan.    een held zal onze koning zijn, 

Wie wonen in het diepste donker,    die raadsman, God-met-ons zal heten -  

zij zullen in het zonlicht staan.    die zoon zal ons tot vader zijn! 

Gloria aan God, de overwinning,    Vorst die met vrede ons wil kronen, 

is ongekend, de vreugde groot;    van nu af tot in eeuwigheid, 

De aarde jubelt - hoor ons zingen:    de Eeuwige zal Hem doen tronen, 

Wij delen in een rijke oogst!    op recht en op gerechtigheid. 

 

Zegen  Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

De volgende Erediensten zijn op:           

30-12-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

31-12-2018 19:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw            Oudjaarsdag 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 30 december 2018 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Corry Zwier  

            Kosters: Jan en Berta Aarten 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 192: Ik kom in uw heiligdom binnen, ‘t voorhangsel ga ik voorbij 

Opwekking 268: Hij kwam bij ons heel gewoon 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 23c: 1, 2 en 3 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,   2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

wijst mij een groene streek;     doet mij zijn wegen gaan,  

daar rust ik aan een stille stroom    de paden van gerechtigheid,  

en niets dat mij ontbreekt.     ter ere van zijn naam.  

 

3. Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf, 

geeft steun en veiligheid. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Zingen Kinderlied 486: 1, 2 en 4  

1. Midden in de winternacht   2. Vrede was het overal,  

ging de hemel open;     wilde dieren kwamen 

die ons heil ter wereld bracht,   bij de schapen in de stal 

antwoord op ons hopen.    en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied,    Elke vogel zingt zijn lied, 

herders, waarom zingt gij niet?   herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citers slaan,     Laat de citers slaan, 

blaas de fluiten aan,     blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom,    laat de bel, laat de trom, 

laat de beltrom horen:    laat de beltrom horen: 

Christus is geboren.     Christus is geboren! 

 

4. Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister, 

want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan, 

laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 

kere om, kere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 



Verootmoediging 

 

Zingen: Lied 503 

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

de oorsprong der schepping, de opgaande zon 

dit leven zal stralen, door de hemel bemind. 

Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 

 

2. Wij lezen Gods wezen in dit kwetsbare licht. 

De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 

een kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 

wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

 

3. Hier tussen de schapen is 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. 

 

4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

een ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 

 

Leefregel 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Leviticus 12: 1-8  Voorschriften omtrent de kraamvrouw: 

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer een vrouw een 

kind baart en het is een jongen, blijft ze zeven dagen onrein; ze is dan op dezelfde 

manier onrein als tijdens haar menstruatie. 3 Op de achtste dag moet het kind besneden 

worden. 4 Daarna duurt het nog drieëndertig dagen voor ze rein is na haar bloeding bij 

de bevalling; tijdens deze periode mag ze niets aanraken dat heilig is en de HEER 

toebehoort, en mag ze het heiligdom niet binnengaan. 5 Wanneer ze een dochter baart, 

blijft ze veertien dagen onrein; ze is dan op dezelfde manier onrein als tijdens haar 

menstruatie. Daarna duurt het nog zesenzestig dagen voor ze rein is na haar bloeding 

bij de bevalling.  6 Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet ze – of 

ze nu van een zoon of van een dochter bevallen is – een eenjarige ram als brandoffer 

aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de 

offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent. 7 Hij biedt 

de offers aan de HEER aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is ze, na haar 

bloedverlies, weer rein.    Dit zijn de voorschriften omtrent de kraamvrouw, hetzij na 

de geboorte van een zoon, hetzij na de geboorte van een dochter. 8 Als ze zich geen ram 

kan veroorloven, moet ze twee tortelduiven meebrengen of twee jonge gewone duiven, 

één als brandoffer en één als reinigingsoffer. De priester voltrekt voor haar de 

verzoeningsrite en zij is weer rein.”’ 

Zingen Lied 912: 1 en 2 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,  2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 

toegewijd zijn aan uw eer.    trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak mijn uren en mijn tijd   Maak dat ik mijn voeten zet 

tot uw lof en dienst bereid.    op de wegen van uw wet. 

 

Schriftlezing: Lucas 2: 21-40  

21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam 

Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was 

ontvangen.    22 Toen 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, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke 

eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer 

brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge 

gewone duiven. 

25 Er 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. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet 

zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven 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, 28 nam 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.  

30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien  

31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:  

32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen  

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 

33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon 

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, 35 

en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen 

aan het licht komen.’ 

36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze 

was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 

37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe.  Ze was altijd in de tempel, waar ze God 

dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, 

bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding 

van Jeruzalem. 39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, 

keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, 

werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 

 

Zingen Zingen: 902: 1, 3 

1. Is God de Heer maar voor mij, / wat zou mij tegen zijn? 

Ik roep: ach Here, hoor mij! / en wat mij kwelt wordt klein. 

al heeft zich ook verheven / de macht van hel en dood, 

ik heb voor heel mijn leven / in God mijn bondgenoot. 


