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Aanvang: 10.00 uur 
Organist: Jaap 
 
 
 

Voorbereiding 
 
Welkom en afkondigingen 
Aansteken van de kaarsen 
 
Intochtslied door zanggroep: NLB 283: 1-4 
1. In de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 
 
2. En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron 
bidden wij om nieuwe dromen 
richten wij ons naar de zon 
 
3. Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid 
 

Moment stilte 
  

Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: En die nooit laat varen het werk van zijn handen. 

 

Drempelgebed 

….. 
V: Door Jezus Christus onze Heer, 
G: Amen 

 
Inleidend woord 
 
Gebed om ontferming 
 



Zanggroep zingt de lofzang: NLB 482: 1,3 
1. Er is uit ‘s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan - 
wie wonen in het diepste donker 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
De aarde jubelt - hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 
 
3. Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsm an, God-met-ons zal heten –  
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 

 

Dienst van de Schrift 

Groet 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Moment(je) voor de kinderen 
 
Zanggroep zingt: Lichtliedje 1 
 
Eerste lezing: Jesaja 61: 10- 62: 3  
10 Ik 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.  
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.  
1 omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt  
en de fakkel van haar redding brandt. 2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,  
alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam  
die de HEER zelf heeft bepaald. 3 Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER,  
een koninklijke tulband in de hand van je God.  

 

Zanggroep zingt: NLB 474: 1, 3 
1. Loof God, gij christenen, maak Hem groot 
In zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen zoon, 
en zendt zijn eigen zoon. 
 



3. Verzakende zijn macht en recht 
verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaant’aan van een knecht 
de Schepper van het al, 
de Schepper van het al. 
 
 
De tweede lezing, uit Lukas 2, begint op het moment dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel zijn 
gegaan om hem daar volgens de wet van Mozes aan de Heer te wijden. En daar ontmoeten ze Simeon, een 
rechtvaardige en een vrome man. Hij neemt Jezus in zijn armen en zingt een loflied voor God. En als hij dat 
gedaan heeft, lezen we vanaf vers 33:  
 

Tweede lezing: Lukas 2:33-40 
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.’ 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 God en 
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 Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade 
rustte op hem.  

 

Zanggroep zingt: NLB 159a 
1. Nu is het woord gezegd 
waarmee o Heer uw knecht 
wordt vrijgekocht in vrede 
mijn ogen zijn vervuld 
van ’t heil dat Gij onthult 
en dat Gij doet geschieden. 
 
2. Gij hebt het opgericht 
voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israel verblijden. 
 
 

Preek  
 
 
Muzikaal intermezzo 
 

Zanggroep zingt: NLB 527 
1. Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 



2. Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
3. Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
4. Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
5. Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

 

Gebeden 

 

Afkondiging van overlijden  
 

Zanggroep zingt na een moment stilte: Psalm 121: 1, 4  
1. Ik hef mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
mMijn herder zal niet slapen.  
  

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren.  

Dankgebed en voorbede 
 
Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Zanggroep zingt slotlied: NLB 657: 1, 2 
1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and're lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
Heeft mij aan 't licht getild! 

Zending en zegen 


