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Zondag 1 januari 2023 
Nieuwjaar 

 

 

Voorganger: ds. Olivier Elseman 
Ambtsdrager / lector: Ada Hoek-Verheij Livestream: Piet Lock 
Organist: Warner Fokkens  Koster:  Nelleke van Kooij-Tanja 
 
Orgelspel over Lied 605  De Toekomst is al gaande 
 
Welkom 
Aanvangslied Lied 513  God heeft het eerste en laatste woord (staande) 
 
Bemoediging Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
    (gemeente gaat zitten) 
 
Psalm van de zondag Lied 8a: 1, 3 en 4 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw NAAM in de geschiedenis. 

 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 

 
  

 
 
 

Zingen glorialied Lied 158a: 1 en 3 De lofzang van Zacharias (staande) 
 
Gebed van de zondag 
 

Eerste lezing:  Jesaja 61: 10 – 11 de komende glorie 
10  Ik vind grote vreugde in de HEER, 

 mijn hele wezen jubelt om mijn God. 
 Hij deed mij het kleed van de redding aan, 
 hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 
 zoals een bruidegom een kroon opzet, 
 zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 

11 Want 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. 

 

Zingen  Lied 176: 1 en 2 Om Sions wil zwijg ik niet stil [berijming Jesaja 62, 1vv] 
 
Evangelielezing:  Lucas 2: 22 – 40 
22. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten zij 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 zij 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 binnen brachten 
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 gaan, 
      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 vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen 
opstaan. Hij zal een teken zijn, dat weersproken 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 Goden 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 Nazareth. 40. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte 
op Hem 
 
Zingen  Lied 159a:  De lofzang van Simeon 
 
Overdenking 
 
Piano-improvisatie over Lied 986:   De oorsprong van leven en licht 
 
Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met acclamatie: 

 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood,  
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het  
koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Mededelingen / collectes: 
1e  collecte is de Diaconale collecte bestemd voor Maatjesproject 2GO, slachtoffers mensenhandel. U kunt uw gift ook 

overmaken op rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 1 januari 2023 
2e collecte is bestemd voor Kerk en Pastoraat bestemd voor de Wijkgemeente Bergkerk, over te maken op 

rekeningnummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 1 januari 2023 
3e collecte is de collecte bestemd voor de eredienst. Eveneens over te maken op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 5102 50 

t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. 3e collecte. 

 
Slotlied  Lied 767: 1, 2, 3 en 4 De toekomst van de HEER is daar (staande) 

 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 
 

Orgelspel over   Lied 984  Gezegend die de wereld schept 
 
 

We wensen u een goede en gezegende zondag! 


