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Welkom (Psalm 24: 9-10) 

9Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 

verhef ze, aloude ingangen: 

de koning vol majesteit wil binnengaan. 
10Wie is Hij, die koning vol majesteit? 

De HEER van de hemelse machten, 

Hij is de koning vol majesteit. sela 

 

Stil gebed, votum en groet  

 

Gezang 139: 1 en 3 

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 

Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 

Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 

zo dichtbij met uw majesteit, 

zo ver en zo met mij verbonden: 

hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

 

Gebed 

 

Bijbellezing Maleachi 3: 1-5 (NBV21) 
1Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de 

weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel 

komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel 

van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen 

zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 
2Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal over-

eind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het 

vuur van een edelsmid, als het loog van een wol-

wasser. 3Hij zal zitting houden als iemand die zil-

ver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij 

zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zul-

len ze op de juiste wijze offergaven brengen aan 

de HEER. 4De offers van Juda en Jeruzalem zullen 

de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger 

jaren, zoals in de dagen van weleer. 5Ik zal naar 

jullie toe komen om recht te spreken, en Ik zal niet 

aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbre-

kers, tegen mensen die meineed plegen en men-

sen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen 

die weduwen en wezen onderdrukken en vreem-

delingen geen plaats gunnen, want geen van allen 

hebben zij ontzag voor Mij – zegt de HEER van de 

hemelse machten. 

 

Gezang 66: 3 en 6 

3 Hoe heilig is zijn naam! 

Laat volk bij volk tesaam 

barmhartigheid verwachten, 

nu Hij de zaligheid 

voor wie Hem vreest, bereidt 

door al de nageslachten. 

6 Hij trok zich Israël aan, 

Hij laat niet hulp'loos staan 

die Abrams troost verwachten. 

Groot en in eeuwigheid 

is Gods barmhartigheid 

voor duizenden geslachten! 

 

Bijbellezing Lucas 2: 21-40 (NBV21) 
21Toen er acht dagen verstreken waren en Hij be-

sneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die 

de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot 

van zijn moeder was ontvangen. 

De toewijding van Jezus in de tempel 
22Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet 

van Mozes ten einde was, 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 tortel-

duiven of twee jonge gewone duiven. 
25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Si-

meon. 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’ ou-

ders 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 ve-

len in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of 

juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weer-

sproken wordt, 35en zelf zult u als door een zwaard 

doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van ve-

len 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 Gali-

lea, naar hun woonplaats Nazaret. 40Het kind 
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groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; 

Gods genade rustte op Hem. 

 

Overweging 

 

Gezang 26: 3 en 4 

3 Wat heil, een Kind is ons geboren, 

een Zoon gegeven door Gods kracht! 

De heerschappij zal Hem behoren, 

zijn last is licht, zijn juk is zacht. 

Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 

zijn wondren van genaad' alleen. 

Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 

verzoend voor 't oog des Vaders treên. 

4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden 

de vreed' op aard' en in mijn ziel! 

Doe alle volken tot U vlieden, 

dat al wat ademt voor U kniel! 

Des Heren ijver zal bewerken, 

dat Hij de zetel, U bereid, 

met recht en met gericht zal sterken. 

Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, 

christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Collecten 

1. Stichting El Roi 

2. Kerk en kerkelijke kassen 

 

Gebeden afgesloten met gezamenlijk Onze Va-

der 

 

Gezang 68: 1 en 2 

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. 

 

Zegen 


