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Woord van welkom en mededelingen
Intochtslied: 84: 1 en 3
Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lofzang: Gez. 167: 1 en 2 (LvdK)
Heer Jezus licht der wereld

Heer Jezus licht der wereld
en schat der zaligheid,
wij komen U ter ere,
hier door uw Geest geleid,
tezamen in uw tempel,
opdat ook wij misschien
naar Simeons exempel
U zouden mogen zien.
Gij laat U door ons vinden,
o Heer, in ieder oord.
Gij zijt bij uw beminden
aanwezig naar uw woord.
Geef dat ook hier en heden
't geloof uw heil aanschouwt,
uw tempel in mag treden,
U in de armen houdt.
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Gebed
Woord van vergeving
Woorden van het verbond
Lied 119: 28
Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid
Gebed om verlichting met de H. Geest
Lied van het licht – Kinderen gaan naar de KND
Schriftlezing I: Lukas 2: 25-33
Lied: 159a
Nu is het woord gezegd
Schriftlezing II: Jesaja 12
VERKONDIGING, n.a.v. Luk. 2: 29: Het lied van de zwaan
Lied: 159b
Nu laat Gij, Heer, mij gaan
Geloofsbelijdenis
Lied: 167: 5 (LvdK)
Ja, ja, ik mag geloven

Ja, ja, ik mag geloven:
ik heb U zelf aanschouwd.
Dat kan geen vijand roven,
hoezeer hij mij benauwt.
ik ben in U geborgen,
niets is er dat ons scheidt,
geen bitterheid, geen zorgen,
nu Gij de mijne zijt.

18. Dankzegging en voorbeden – Stil gebed - Onze Vader
19. Inzameling der gaven
20. Slotzang: Gez. 167: 4, 3 en 6
Heer, geef ook ons geringen
Heer geef ook ons geringen
als eenmaal Simeon
de zwanenzang te zingen
uitziende naar uw zon:
Nu doe ik Heer in vrede
mijn oude ogen dicht,
ik heb reeds hier beneden
gezien uw zalig licht.
Wees in ons leven luister
en licht in onze pijn,
en in ons kruis en duister
de milde zonneschijn,
voor 't aarz'lend hart een leider,
een vuur van heinde en ver,
voor zieken een bevrijder,
voor stervenden een ster.
Nu zijt Gij nog verheven
en ver van mij vandaan,
nu bid ik U met beven:
herken mij, zie mij aan.
Dan echter, o getrouwe
zal ik van aangezicht
tot aangezicht aanschouwen
uw ongeschapen licht.
21. Wegzending en zegen
22. Lied: 415: 3

Amen, amen, amen

