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Thema:  Aflossing van de wacht (Pnr. 428)  Lukas 2:29 
Uitgesproken Oudjaarsavond 1983   in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 397: 1, 3, 4 en 6 

1. O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
van gistren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 90: 1 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Lukas 2: 21-35 

21 En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten 
besnijden, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel 
genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.  
22 En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes 
vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de 
Here voor te stellen, 23 gelijk geschreven staat in de wet des 
Heren: Al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal 
heilig heten voor de Here, 24 en om een offer te brengen 
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overeenkomstig hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een 
paar tortelduiven of twee jonge duiven.  
25 En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was 
Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij 
verwachtte de vertroosting van Israël, en de heilige Geest 
was op hem. 26 En hem was door de heilige Geest een 
godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de 
Christus des Heren gezien had. 27 En hij kwam door de Geest 
in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus 
binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de 
gewoonte der wet, 28 nam ook hij het in zijn armen en hij 
loofde God en zeide:  
29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw 
woord, 30 want mijn ogen hebben uw heil gezien, 31 dat Gij 
bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:  
32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor 
uw volk Israël.  
33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over 
hetgeen van Hem gezegd werd. 34 En Simeon zegende hen 
en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een 
val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat 
weersproken wordt 35 – en door uw eigen ziel zal een zwaard 
gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar 
worden. 

 
Tekst Lukas 2: 29 

 29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw 
woord, 

 
Zingen Lied 68 

1. Zo laat Gij, Heer, uw knecht, 
naar 't woord hem toegezegd, 
thans henengaan in vrede, 
nu hij uw zaligheid, 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft op zijn bede. 
 
2. Een licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van 's hemels troon, 
straalt volk bij volk in de ogen, 
terwijl 't het blind gezicht 
van 't heidendom verlicht 
en Isrel zal verhogen. 

 
Preek  
 
Zingen Psalm 89: 7 en 8 

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
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8. Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt, 
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. 
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 
Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven 
een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Lied 398: 1, 2, 6 en 7 

1. Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
6. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
7. In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
Zegen 


