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Welkom 
 
Op Toonhoogte 302: 1, 2 en 3 
1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor u. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
2. You're rich in love, and You're slow to anger. 
Your name is great, and Your heart is kind. 
For all Your goodness I will keep on singing. 
Ten thousand reasons for my heart to find. 
Refrein: Bless the Lord, O my soul, 
O my soul, 
Worship His holy name. 
Sing like never before, 
O my soul. 
I'll worship Your holy name 
3 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein (2x) 
Bless the Lord, O my soul, 
O my soul, 
Worship His holy name. 
Sing like never before, 
O my soul. 
I'll worship Your holy name 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Op Toonhoogte 2 
naar Psalm 8: 2, 4, 5 
1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Geboden 
 
Gebed 
 

Op Toonhoogte 540 
1 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee want ook jij hoort erbij. 
Zing en fluit! Roep het uit! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
2 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je bruin bent of sproetig of blond. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij. 
Ben je ziek of gezond kom erbij. 
Ook je stem! Is van Hem! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
3 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee want ook jij hoort erbij. 
Zing en fluit! Roep het uit! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. (2x) 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
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 vol-
ken: 
32een licht dat geopenbaard wordt aan de heide-
nen 
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 
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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 
groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; 
Gods genade rustte op Hem. 
 
Psalm 147: 1 (berijming 20210 
1. Goed is het onze God te eren, 
om blij voor Hem te musiceren. 
De HEER maakt van zijn stad van vrede 
de mooiste stad van alle steden. 
Zijn volk, van huis en haard verdreven, 
zal Hij een nieuwe toekomst geven. 
Hij heelt het hart dat is geschonden, 
verbindt de pijnlijk diepe wonden. 
 
Preek 
 
Gebed 
 
Psalm 149: 1, 3 en 5 
1 Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
3 De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den HEER verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
5 Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's HEREN welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's HEREN naam.

Mededelingen 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten: 

1. Stichting Present 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
De kinderen komen terug. 
 
Gezang 255 
1 Glory be to God the Father, 
glory be to God the Son, 
glory be to God the Spirit: 
great Jehovah, Three in One! 
Glory, glory while eternal ages run! 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
3 Glory to the King of angels, 
glory to the Church’s King, 
glory to the King of nations; 
heav'n and earth your praises bring! 
Glory, glory, to the King of glory sing! 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 
Zegen (3x amen) 


