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Orgelspel:
Orgelmuziek bij psalm 121
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 121 ( Staande )
Gebed
Lofprijzing
Morgenlied Lied: 287 vers 1, 2 en 5
Aansteken van de kaarsen

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen
Kinderlied lied: 218
Psalmlezing:
Zingen Psalm 147: 1 en 3
Lezen Psalm147: 12-18 NBV
12
Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER, loof, Sion, loof je God.
13
Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren
gezegend.
14
Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger.
15
Hij zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat zijn woord.
16
Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit hij uit als stof,
17
hagel werpt hij in brokken neer, wie is tegen zijn koude bestand?
18
Hij zendt zijn woord en alles smelt, hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.
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Zingen Psalm 147 vers 7
Schriftlezing OT: Jesaja 61: 10 – 62: 3 Naardense Bijbel
10
Vol verrukking ben ik, verrukt om de Heer, mijn ziel juicht om mijn God,
want hij bekleedt mij met gewaden van redding in een mantel van
gerechtigheid hult hij mij, - als de bruidegom, een priester met een tulband,
als de bruid die zich siert in haar bruidstooi.
11
Want zoals de aarde haar uitspruitsel voortbrengt en zoals een hof het in haar
gezaaide doet ontspruiten, zó zal mijn Heer, de ENE, doen ontspruiten
gerechtigheid en lofzang tegen alle volkeren in.
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2.

3

Om Sions wil mag ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet rusten,totdat haar gerechtigheid als de lichtglans uittrekt en haar redding als een
fakkel ontbrandt.
Zien zullen volkeren jouw gerechtigheid, alle koningen jouw glorie;
geroepen wordt tot jou een nieuwe naam die de mond van de Ene zal bepalen.
Wezen zul jij een luisterrijke krans in de hand van de Ene,
een koninklijk ornaat in de handpalm van je God.

Lied 176 vers 1, 3 en 6
Schriftlezing NT: Lucas 2: 33-40
33
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd.
34
Simeon 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,
35
en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden.
Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
36
Er 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,
37
en 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 Jeruzalem.
39
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan,
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.
40
Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid;
Gods genade rustte op hem.
Lied 159a: vers 1 en 2
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UITLEG EN VERKONDIGING

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Gelobet sei' st du, Jesu Christ' BWV 604 (zie lied 470)

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden met responsielied: 368c
Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel:

Orgelmuziek bij lied 422

Slotlied: 422

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen gezongen: Lied 415
Uitgangscollecte: voor de kerk
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Fantasia in C BWV 570
==================================================================
Vandaag is er geen gelegenheid om onder de toren koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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