VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

27 december 2020

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V. Omdat U ons roept, komen wij.
Omdat U ons aanspreekt, antwoorden wij.
Omdat U ons gevonden hebt, zoeken wij U.
G. BLIJF AAN HET WOORD, O GOD,
ROEP ONZE NAMEN,
STOOR ONS IN ONZE ZEKERHEDEN,
EN VERZEKER ONS VAN UW VASTHOUDENDE LIEFDE, Amen.
Aanvangslied: Psalm 92: 1, 3, 7 en 8
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Kyrie en Gloria: V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de
nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn
barmhartigheid kent geen einde.
Lied:

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Voordracht:
Met medewerking van:

Grote of Barbarakerk

ds. Henk Fonteijn
Ietje Staal
Marijn Slappendel
Mirjam Fonteijn
Zangers uit de cantorij

Aanvang: 10.00 uur
2

Evangelische Liedbundel nr. 320; tekst André Troost

Melodie: lied 272

2

2. Ziet Gij niet allerwegen wapens opgeheven,
verwarring, grof geweld, bedreiging met de dood;
ziet Gij niet hoe wij vechten om te blijven leven,
de handen uitgestrekt als bedelaars om brood?

Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.

3. Bespeurt Gij dan geen spanning onder alle volken,
de onrust overal, de strijd om het bestaan?
Heer, wanneer breekt uiteindelijk door onze wolken
het zonlicht van uw dag, de grote sabbat aan?

Lied: 158b

4. Reikhalzend strekken wij ons naar dat hemelhoge,
dat veelbelovend rijk, o laat ons op uw tijd
met boordevolle handen en verrukte ogen
de vrede binnengaan: het land Gerechtigheid.

Evangelielezing: Lucas 2: 22-39
22

Toen 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.
25
Er 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.
30
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
33
Zijn 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.’

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment voor de kinderen

DE SCHRIFTEN
Lezing: Jesaja 61: 10 t/m 62: 3
10

Ik 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.
11
Want 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.
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.
3
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36

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

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, 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.
39
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan,
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.

Geloofsbelijdenis: Lied 340d
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Aandacht voor de collecten
1. Timon
2. Voor de kerkdienst
Gecombineerde collecte: collecte 1 (60%) en collecte 2 (40%)
(zie onderaan de liturgie)

Lied: 159b: 1, 2 en 3
Slotlied: 511

Voordracht: Simeon en Channa

in afwisseling gezongen en gesproken
1 en 2: gezongen
3 en 4 gesproken
5 gezongen
6 gesproken
7 gezongen

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg

Overdenking

* De link naar het materiaal voor de kinderen:
https://www.pknculemborg.nl/363-voor-de-kinderen

Orgelspel
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van ‘kerkdienst 27 december’
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