
 

 

 

 

  Dertiende jaargang nr. 05                            Oudjaar                                           zondag 31 december 2017 

                                                            liturgische kleur:wit 

                                  Voorganger:Ds.J. Wolswinkel, Maarssen 

Ouderling van dienst: Arma vd Vliet      Diaken:  Martin Uyterlinde 

Koster:                       Hans Veraar              Organist:         Anne Duijf 

Lector:                       Nella Yperlaan  

Bloemengroet:            De bloemen gaan, na de avonddienst,  met een nieuwjaarsgroet  van de gemeente                                                

                                   naar  Elly vd Bunt-Jonker, Emtinckhof app. 121 

Agenda:                      Vanavond 31 december 19.30 uur -  Oudjaarsdienst – ds  H.M. Ploeger 

                                   Zondag 7 januari  2018 – 10.00 uur- ds H.M. Ploeger 

 Woe. 10 jan. is er weer een gezellige middag voor ouderen. Fred van Raam uit Almere komt   zijn 

prachtige natuur- en dierenfoto,s laten zien op groot scherm.  Hij vertelt erbij ,waar en onder welke 

omstandigheden hij de foto’s heeft gemaakt.  

U bent weer van harte welkom in het wijkgebouw, Eikenlaan, aanvang 14.30 uur. 

De koffie en thee staan weer voor u klaar.  Het organisatieteam ziet uit naar uw komst. 
 

Graag ontvangt ds. Hillegonda Ploeger suggesties voor liederen in de zangdienst op 21 januari 2018  

Lied van de week: Lied 511: 1, 2 en 7 

                                    Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:        Lied 518 : 1 en 2                              we gaan staan 

Groet en bemoediging 

Zingen :         Lied 518 : 4                         we gaan zitten 

Toelichting bij deze dienst 

Gebed van toenadering en gebed  om ontferming  

Zingen:  Lied  474,  Allen: 1, 2, 4, 6     vrouwen : 3    mannen : 5 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

Lezing: Jesaja 61: 10 – 62: 3 
10Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God.  Hij deed mij het kleed van 

de bevrijding aan,  hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, 

zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 11Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,  zoals 

een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen  en glorie voor 

het oog van alle volken.  621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 

totdat het licht van haar gerechtigheid daagt  en de fakkel van haar redding brandt. 2Alle volken 

zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit.  Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de 

HEER zelf heeft bepaald. 3Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een 

koninklijke tulband  in de hand van je God. 



Zingen:   Lied 176: 1 en 6 

Lezing: Lucas 2 : 22-40   Toewijding van Jezus in de tempel

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 Fanuel, uit de stam 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 bevrijding van Jeruzalem. 39Toen ze alles 

overeenkomstig de wet van de Heer hadden 

gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun 

woonplaats Nazaret. 40Het kind groeide op, 

werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods 

genade rustte op hem

L: Zo spreekt de Heer G.: Wij danken God

 

Zingen:          Lied 159 B 

Verkondiging

Zingen:        Psalm 90 A 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dienst van de gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk “Onze Vader” 

 

 Collecten:  1. Diaconie  2. Kerk  

 We zingen ons slotlied (staande):  Lied 511: 1, 2, 5, 6 en 7 

Wegzending en zegen 
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