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Orgelspel
 
Groet
Vg.: Wij zijn hier in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest. G.: Amen
Vg: Want onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt

heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Hij is begonnen.
 
Intochtspsalm 93
Vg.: Koning is ons God, zijn kleed is majesteit, kracht heeft hij
aangetrokken.
G.: Onwankelbaar is de aarde, onwankelbaar vast staat zijn troon.

Gij zijt van eeuwigheid.
Vg.: De zeeën verheffen, o Heer, de zeeën verheffen hun stem, hun vloed

van beukende golven.
G.: Machtiger dan de stem van dat water, machtiger dan de branding van

de zee zijt Gij, de God van de hemel.
V/G Uw woord is onfeilbaar en trouw, geheiligd worde uw huis, Heer

God, tot in lengte van dagen.


Kyriegebed
Vg.: … 
G.: Heer, het is uw wil en uw gebod, dat wij tot u bidden en met al onze

noden tot U komen. Daarom richten wij ons tot U, want er zijn vragen en
noden genoeg; ook al wat ons daarbij hindert en van U afhoudt, onze
kwaadaardigheid; wij gaan er onder gebukt als een last, neem Gij haar
weg en vergeef ons onze schuld. Amen

 
Kyrie V/G (L. 470, 1, 4-5: tekst Maarten Luther, Wittenberg 1524)
U Jezus Christus loven wij, 
die een mens zijt, ons nabij,
die uit een maagd geboren zijt,
de hemel is om U verblijd. Kyrieleis.
 
Het eeuwig licht staat aan ’t begin,
neemt de hele wereld in.
Al is de nacht ook nog zo dicht,
het maakt ons kind’ren  van het licht. Kyrieleis.
 
Hij God uit God van eeuwigheid,
die een mens wordt in de tijd,
Hij voert ons uit de duisternis,
naar waar de hemel open is. Kyrieleis
 
Gloria V/G: L 468, 1 en 3
Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen



alle eng’len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer,
 
Laat uw loflied samenvallen
met  het lied der heil’gen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.
 
Zondagsgebed
Vg.: Laat we bidden…
G.: Amen
 
Lezing O.T. Jes 61:10 – 62:3
G.: Lied 176, 1
Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luide stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.
 
Alleluja.
 
Evangelielezing Lucas 2: 33-40
G.: Lied 159a (De lofzang van Simeon)
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
 
Gij hebt het opgericht
voor aller aangezicht
een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,
het zal de nacht verslaan
en Israël bevrijden.
 
Geloofsbelijdenis
Wij geloven in God, in zijn liefde voor ons, in zijn geduld voor ons, in zijn
vermogen te vergeven, de dood te overwinnen, een nieuw begin te scheppen.
Wij geloven in Jezus, in zijn bewogenheid met mensen, in zijn geduldig lijden
vóór mensen, in zijn vermogen het kwaad te overwinnen, uit het graf op te staan,
opnieuw met mensen op weg te gaan.
Wij geloven in Gods Geest, die in ons wil wonen, die ons elke dag weer wil
helpen, die bij machte is kwaad van goed te onderscheiden, mensen levendig te
maken, mensen op pad te sturen.
Wij geloven in God, schepper van nieuw leven,
Wij geloven in Jezus, die nieuw leven openlegt,
Wij geloven in Gods Geest, die ons leven vernieuwt.
Amen
 
Overweging
G.: Lied na de preek 759
Gods kinderen op aarde zij wandelen in het licht,



Omdat zij gerechtvaardigds zijn voor zijn aangezicht.
Zij leven hem ter ere, zijn naam hun lieve lust.
Zij sterven in de Here, zij slapen zo gerust.
 
Zij slapen en ontwaken als in een ogenblik.
God zal hen wakker maken, Hij waakt voor hun geluk.
Zo worden zij veranderd tot heerlijkheid en eer.
Zij geven zich uit handen en leven in de Heer.
 
Voorbeden
Vg.: Iedere voorbede wordt afgesloten met … Laat ons bidden
G.: Doe lichten over ons uw aangezicht.
 
Onze Vader
Slotlied 511 (tekst: Dietrich Bonhoeffer)
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.
 
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.
 
En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
 
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.
 
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


