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Woord van welkom  
VOORBEREIDING 
Psalm 90: 1 en 8 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ip0nrrB1SQ&ab_channel=NederlandZingt 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet  
 
Kyriëgebed  
Glorialied: Orgelspel lied 452 
1. Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt, 
Zijn wij in u verzonken, ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houd de wacht, wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen, Gij waakt de ganse nacht. 
 
2. Die lange nacht, die winter, doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht! 
 
LEZING en UITLEG van de BIJBEL 
Gebed bij de opening van de Schriften  
Toespitsing thema 
 
Lezing Numeri 6: 22-26 
22 De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de 
Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 24“Moge de HEER u 
zegenen en u beschermen, 25moge de HEER het licht van zijn gelaat 
over u doen schijnen en u genadig zijn, 26moge de HEER u zijn gelaat 
toewenden en u vrede geven.” 27Als zij mijn naam over het volk 
uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’  
 
lied 415: 1,2  
1. Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede, en verhef uw aangezicht, 
Over ons en geef ons licht 
 
1. Stort op onze bede 
in ons hart uw vrede en vervul ons met de kracht, 
van uw geest bij dag en nacht. 
 
Evangelielezing Lucas 2: 21-39 
21Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, 
kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in 
de schoot van zijn moeder was ontvangen. 22Toen de tijd was 
aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein 



moesten laten verklaren, 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 tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 
25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. 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’ ouders 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 velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen 
opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35en zelf zult u als door 
een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen 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.  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 Jerusalem. 39Toen ze alles overeenkomstig de wet van de 
Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun 
woonplaats Nazaret. 40Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd 
met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 
 
Lied 479 “een lied weerklinkt in deze nacht” 
https://www.youtube.com/watch?v=UbluI2fjK7c&ab_channel=NederlandZingt 
 
Overweging 
Stilte 
Meditatief Orgelspel Lied 845  
Tijd van Vloek en tijd van zegen 



1. Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 

tijd van oogsten, tijd van nood, 

tijd van stenen, tijd van brood, 
tijd van liefde, nacht van waken, 

uur der waarheid, dag der dagen, 

toekomst die gekomen is, 

woord dat vol van stilte is. 

3. Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen. 

Wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

GEBEDEN EN GAVEN 
Dank en Voorbeden Stil Gebed Onze Vader. 
 
Slotlied gezang 293: 1,3 
Wat de toekomst brenge moge. 
https://www.youtube.com/watch?v=VgAsf99546o&ab_channel=NederlandZingt 
 
Uitzending en Zegen 
Orgelspel: Lied 416: 1,4 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en hij zal met je zijn. 
 
4.Ga met God en Hij zal met je zijn Tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 


