
 
Zingen als slotlied: Gezang 479: 4 ‘Laat dan mijn hart U toebehoren’ 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
 
Heenzending en Zegen, Amen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende erediensten zijn op:  

  
14-02 10:00 uur ds. A.H. van Veluw,    eerste lijdenszondag    
14-02 19:00 uur ds. G.H. Labooy 

 
 
 
 
 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 7 februari 2021 om 19:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Ada Vahl 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 
 
 

Thema: ‘Het geheim van geloven’ 
 

Zingen voor de dienst: 
 
Opwekking 640   ‘Mijn hulp is van U Heer’  
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 98: 1 en 4 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, 
bevrijdend heil en bindend recht, 
voor alle volkeren op aarde, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen, 
hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 



Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 

 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Lucas 2: 21-35  (NBV) 
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 rechtvaardigen 
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.’ 
 
Exodus 13:1-2, 13c 
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Wijd alle eerstgeborenen aan mij; alles wat bij de 
Israëlieten of bij hun vee als eerste de moederschoot verlaat behoort mij toe.’ 
13c Ook elke eerstgeboren zoon moet u vrijkopen.  
 
Leviticus 12: 6-8 
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: Opwekking 187  ‘Open mijn ogen’ 
Open mijn ogen, ‘k wil Jezus mijn Heer zien. 
Open mijn ogen, opdat ik U zien kan. 
Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor. 
Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam. 

 
 

Verkondiging 
 
 

Zingen: Opwekking 595  ‘Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis’ 
1. Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis 
nu mag ik zien wie u bent. 
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer 
bij u wil zijn elk moment. 
 
Refrein: Voor U wil ik mij buigen, 

U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig.  
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 
2. Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af.   
 
Refrein: Voor U wil ik mij buigen, 

U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig.  
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 
En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed. 
En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed.  (refr) 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 


