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Welkom 
 
Luisterlied: SELA: De mensen die we missen… 
God, U kent de namen van de mensen die we mis-
sen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we mis-
sen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we mis-
sen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer 
tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 
 
Mededelingen 
 
Psalm 42: 1 en 3 
1 Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
3 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Hervormde gezangbundel (1938) 143: 1 en 4 
1 Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God! 

Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
4 Roem, Christen, aan mijn linker- 
en rechterzijd' is God! 
Waar 'k machtloos nederzinke 
of bitter lijd', is God! 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God! 
In dood en doodse banden, 
ja, overal is God! 
 
Afkondiging van de overlijdens in 2022 
 
Psalm 73: 9 
9 Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Lucas 2: 22-40 (NBV21) 
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.’ 
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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 
groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; 
Gods genade rustte op Hem. 
 
Psalm 27: 7 (berijming 1773) 
7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, geble-
ven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de HEER, godvruchte schaar, houd 
moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER. 
 
Verkondiging 
 

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. 
 
Mededelingen 
Gebeden 
Collecte: oudejaarscollecte voor de kerk 
 
Psalmboek 1773, avondzang: 1, 2 en 7 
1 O grote Christus, eeuwig licht, 
niets is bedekt voor Uw gezicht. 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
2 Toon ons Uw goedheid en Uw macht 
door Uw bescherming deze nacht, 
Behoed ons tegen ramp en leed 
en blijf tot onze hulp gereed. 
7 O Vader, dat uw liefd' ons blijk'; 
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk; 
o Geest, zend uwe troost ons neer. 
Drie-enig God, u zij all’ eer. 
 
Zegen 


