
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 29 december 2019 om 10.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Anny Panhuis
Organist: dhr: Martien van der Knijf
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever

    Thema: ’Zien met je oren’
Zingen voor de dienst:
- Lied 481 (‘Hoor, de eng’len zingen d’ eer’)
- Opw. 527 ( ‘Licht in de nacht’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:7,8
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
 de poorten der gerechtigheid.
 Laat mij de voorhof binnentreden
 en loven ‘s HEREN majesteit.
 Dit is de poort, de poort des HEREN,
 Gods knechten zullen binnengaan.
 God van mijn heil, U wil ik eren,
 nu ik uw antwoord heb verstaan.

8. De steen, dien door de tempelbouwers
 verachtlijk was een plaats ontzegd,
 werd tot verbazing der beschouwers
 ten hoeksteen door God zelf gelegd.
 Dit werk is door Gods alvermogen,
 door ‘s HEREN hand alleen geschied.
 Het is een wonder in onz’ ogen.
 Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Gez. 167:1,4,5 (oude melodie van ‘Hoe zal ik U ontvangen’)
1. Heer Jezus, licht der wereld
 en schat der zaligheid,
 wij komen U ter ere,
 hier door uw Geest geleid,
 tezamen in uw tempel,
 opdat ook wij misschien
 naar Simeons exempel
 U zouden mogen zien.



4. Heer, geef ook ons geringen
 als eenmaal Simeon
 de zwanezang te zingen
 uitziende naar uw zon:
 Nu doe ik Heer in vrede
 mijn oude ogen dicht,
 ik heb reeds hier beneden
 gezien uw zalig licht.

5. Ja, ja, ik mag geloven:
 ik heb U zelf aanschouwd.
 Dat kan geen vijand roven,
 hoezeer hij mij benauwt.
 Ik ben in U geborgen,
 niets is er dat ons scheidt,
 geen bitterheid, geen zorgen,
 nu Gij de mijne zijt.

Gods gebod: Filippenzen 2:5-11
5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte 
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand 
van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En 
als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de 
dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem 
de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 
11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Zingen kinderlied: HH 126:1,2,3,5 
1. Een koning is geboren
 Een koning, een koning
 Een koning is geboren
 Heb je ‘t al gehoord
 Hij kwam op aarde wonen
 Als baby’tje zo klein
 Voor alle mensen, ook voor jou
 Wil Hij de koning zijn

3. Waar moet Hij dan in slapen
 Die koning, die koning
 Waar moet Hij dan in slapen
 Een gouden hemelbed
 O nee, die koning die ik ken
 Die heeft geen bed van goud
 Geen pracht en praal, maar o zo kaal
 Een kribbetje van hout

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

2. Waar is Hij dan geboren
 Die koning, die koning
 Waar is Hij dan geboren
 Ik denk ineen paleis
 O nee, die koning die ik ken
 De machtigste van al
 Die kwam niet in een mooi paleis
 Maar in een arme stal

5. Hoe kan ik Hem dan vinden
 Die koning, die koning
 Hoe kan ik Hem dan vinden
 Weet jij misschien de weg
 Die koning is dichtbij je
 Je hoeft niet ver op reis
 Vraag Hem in ‘t kribje van je hart
 Dan wordt het een paleis(2x)



Schriftlezing: Lukas 2:21-32 (NBV)
21Toen 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.
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.’

Zingen: Lied 478:1,2
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.

Kinderen gaan naar de nevendienst



Verkondiging 

Zingen: Lofzang van Simeon’ (Lied 159a)
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.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

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

Zingen: Ps. 145:1,2
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal,
 ik wil uw naam verheffen boven al.
 Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
 ik zegen U voor eeuwig en altijd.
 Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
 groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
 van al de wondren die Gij hebt verricht,
 opdat men alom spreke van uw kracht,
 en roeme in uw overwinningsmacht.
 Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,
 uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
 en juichend zal men overal bezingen
 uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

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 Eredienst is vanavond  en 31 Dec. Oudjaarsavond
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
  Aanvang: 19.30 uur voorganger: ds.H.J. van Maanen

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.


