
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-12-2020 Uithuizermeeden om 11 uur, Het Anker.  

 
Orgelspel: Koraalvoorspel Jesus ist kommen van Jan Bender (1909-1994) 
 
Dienst van voorbereiding 
 
Aanvangslied: Psalm 93: 1 en 4. [De Heer is koning, Hij regeert altijd] 
 
Bemoediging en groet.  
 
Klein Gloria. 
 
Gebed. 
 
Lied. Lied 283: 1,2 en 4. [In de veelheid van geluiden] 
Nederland Zingt: In de veelheid van geluiden 
https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E 
 
Dienst van het Woord 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Eerste lezing. Jesaja 61: 10 tot 62: 3. (NBV: gelezen door de lector) 
 
10Ik vind grote vreugde in de HEER, 
mijn hele wezen jubelt om mijn God. 
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, 
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 
zoals een bruidegom een kroon opzet, 
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 
11Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, 
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, 
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen 
en glorie voor het oog van alle volken. 
Vreugde over Jeruzalem 
621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je majesteit. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 

https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E


die de HEER zelf heeft bepaald. 
3Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
 
Lied. Lied 176: 1 en 2. [Om Sions wil zwijg ik niet stil] 
 
Tweede lezing. Lucas 2: 33 – 40. (NBV: gelezen door de lector)  

Toewijding van Jezus in de tempel 
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. 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 
Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met 
wijsheid; Gods genade rustte op hem. 

 
Lied. Lied 159a: 1 en 2. [Nu is het woord gezegd] De lofzang van Simeon. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied.  Lied 518: 1 en 2. [Hoe helder staat de morgenster] 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader. 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied. Nederland Zingt: O licht uit licht, uit God geboren. (Geen liedboek lied, maar een 
bekende melodie: ‘Ik heb u lief, o mijn beninde) 
https://www.youtube.com/watch?v=SM4TI6d_zmo 
 
O licht uit licht, uit God geboren,  
o ster die niet voorgoed verdwijnt, 
gij dageraad, gij ochtendgloren, 
o morgenrood, Gij zon die schijnt 
– de deuren van de nacht gaan dicht, 
Christus, Gij zijt ons licht!  
 
O rots, o steen waar wij op bouwen, 
o aarde die niet zal vergaan, 
Gij zijt de grond van ons vertrouwen, 
het fundament waarop wij staan; 
als alles wankelt, zwaar belast, 
staan wij op U, rotsvast. 
 
O lichtend vuur, o levend water, 
o vaste grond, stralende zon, 
Gij spreekt en zie: het is, het staat er 
– van al wat leeft zijt Gij de bron! 
Aan U, o einde en begin, 
ontleent ons leven zin. 
 
Zegen. 
 
Orgelspel: Bicinium over “Wie schön leuchtet der Morgenstern” 
                   van George Philipp Telemann (1681-1767) 

https://www.youtube.com/watch?v=SM4TI6d_zmo

