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30 december 2018  22e jaargang, week 1                            e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. R.D. van Schouwen 
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Veerle Mutsaers 
Koster dhr.  R. Schreurs  
Bloemengroet  fam. B. van der Put 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer.  De opbrengst van de uitgangscollecte is voor de Voedselbank 
 
KINDERNEVENDIENST 

  Simeon en Hanna                    Lucas 2: 25-40 

Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. 
Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en 
Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de 
Messias die komen zou.                                        

                            

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                            
Voor alle zieken, voor degenen die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, iedereen die wacht op 
uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en gezin bidden wij om  de rust, de 
kracht en de troost van Gods nabijheid.     
 
DEZE WEEK   
Maandag      19.00 uur  Gezamenlijke dienst in de gereformeerde kerk, voorganger ds. E. Barendregt  
Dinsdag        10.30 uur  Nieuwjaarsdienst in Het Anker  
 
KALENDERS 
Op de tafel bij de uitgang van de kerk liggen, zoals elk jaar, weer kalenders van de gereformeerde  
Bijbelstichting met foto’s van verschillende kerken.  Als u wilt, kunt u er één meenemen voor uzelf of voor 
iemand anders. 
De kalenders zijn dit jaar verpakt in enveloppen.  
 
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                                                                 
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 25 december t/m 1 januari. 
 
 

 

 

 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Psalm 149: 1 en 3/ Stil gebed / Bemoediging en 
groet/  Zingen Psalm 149: 5/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Verootmoediging/  
Genadeverkondiging/ Zingen Psalm 34 : 2/ Leefregel/ Zingen Psalm 34: 5 en 1/ Gebed om verlichting met de 
Heilige Geest/ Bijbellezingen Psalm 98: 1-3 en Jesaja 49: 1, 5 en 6/ Zingen Psalm 67: 1 en 2/ Bijbellezing 
Lucas 2: 22-38/Zingen 159b: 1, 2 en 3/ Verkondiging/ Orgelmuziek/ Zingen 512: 1, 2, 3, 6 en 7/ Gebeden/ De 
kinderen  komen  terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/   Slotlied 864: 1, 2 en 5/ Zegen 
(gezongen amen)  



                                                                 

    

 

 

 

 

 
Psalm 98: 1-3                                                                  

   1 Een psalm 
   Zing voor de HEER een nieuw lied:                                        

         wonderen heeft hij verricht 
         Zijn rechterhand heeft overwonnen, 
         zijn heilige arm heeft redding gebracht. 
         2De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,          

 voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid        
       onthuld. 
       3Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw  voor het      
       volk van Israël. 
       De einden der aarde hebben het gezien: 

 de overwinning van onze God. 

 
 Jesaja 49: 1, 5 en 6 

  1Eilanden, hoor mij aan,  verre volken, luister 
  aandachtig.  Al in de schoot van mijn moeder 
  heeft de HEER mij geroepen,  nog voor ze mij 
  baarde  noemde hij mijn naam. 
 
  5.Toen sprak de HEER, die mij al in de 
  moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om 
  Jakob naar hem  terug te brengen, om Israël rond 
  hem te verzamelen  - 
  dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn  
  God mijn sterkte zou zijn. 

     6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen 
     van  Jakob op te richten en de overlevenden van 
     Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik 
     zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de  
     redding die ik brengen zal tot aan de einden der 
     aarde reikt.’ 

 
   Lucas 2: 22-38 

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 
eerstgeborenen 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 binnen brachten 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.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, 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. 

 

 


