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De Paaskaars en het licht van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel
“Gelobet seist du, Jesu Christ” à 2 Clav. et Ped. BWV 604
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Welkom

Openingslied NLB 474 – 1, 4 en 5
1. Looft God, gij christenen,
maak Hem groot
in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en zendt zijn eigen Zoon,
en zendt zijn eigen Zoon.

4. Hij ruilt met ons
op vreemde wijs:
Hij neemt ons vlees en bloed
en geeft ons in zijns Vaders huis
zijn eigen overvloed,
zijn eigen overvloed.

5. Hij wordt een knecht
en ik een heer:
wat win ik veel daarbij!
Waar vindt men zoveel gulheid weer
als Jezus heeft voor mij,
als Jezus heeft voor mij.

voorganger: De Levende zal u nabij zijn

Lied NLB 421 Vrede voor jou
We wensen elkaar de Vrede van de Heer

(we gaan zitten)
Gebed vanuit de nood van de wereld

Laten we stil zijn
voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is Eén

voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel
en met inzet van al je krachten.
En heb je naaste lief als jezelf.
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Lied NLB 480 – 1 en 4
1. Ik wandel in gedachten
in Gods geboortehuis,
gezegend zijn de nachten
van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld
Van haat en regeldruk.
Hier vind ik Jezus’ kribbe,
Geloof is mijn geluk

4. Kom in mijn hart en woon er,
het is geen vreemde plek,
u zelf hebt mij veroverd,
blijf in mij toegedekt.
Ik ben met ziel en zinnen
geopend, wonderstil.
Kom, wikkel U, Heer Jezus,
in diepten van mijn ziel.

We openen de bijbel
Lezing Exodus 6: 28 – 7: 5
Toen de HEER zich in Egypte tot Mozes richtte, zei Hij: ‘Ik ben de HEER. Alles wat Ik
tegen je zeg, moet je overbrengen aan de farao, de koning van Egypte.’ Mozes
antwoordde: ‘Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden, de farao zal niet naar me
luisteren.’ Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de farao
staat, en je broer Aäron zal je profeet zijn. Jij moet Aäron alles zeggen wat Ik je
opdraag. Hij zal het woord voeren en de farao zeggen dat hij de Israëlieten uit zijn
land moet laten vertrekken. Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert,
en Ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. Ook dan zal de farao niet
naar jullie luisteren. Daarom zal Ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen
zwaar straffen, en Ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit Egypte
leiden. De Egyptenaren zullen beseffen dat Ik de HEER ben, als Ik mij tegen hen
keer en de Israëlieten bij hen weg leid.’
Lied NLB Psalm 99: 1, 5 en 8
1. God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoor zijn stem.
Buig u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

5. Mozes trad in ’t licht
voor zijn aangezicht
met Aäron saam, priesters in Gods naam.
Ook verhief tot Hem
Samuël zijn stem.
Waar Hij werd aanbeden
schonk de heer zijn vrede.
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8. Maak Hem nu tezaam
groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houd Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.
Lezing Lucas 2: 22-40
Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten
Jozef en Maria Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals is
voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer
worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer
voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
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. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat
hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien.
Gedreven 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, nam
hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. Simeon
zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël
vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn
dat weersproken wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo
zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
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, 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. 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.
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Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze
terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk
en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem.
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Lied NLB 158a – 1 en 3
1. God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

3. Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de Opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

Uitleg en overweging
Lied NLB 159b
1. Nu laat Gij, Heer, mij gaan;
wat mij is toegezegd
hebt Gij voldaan;
ik ga in vrede.

2. Mijn ogen zagen aan
hoe Gij een stralend licht
hebt op doen gaan
voor alle volken.

3. Een glans van heerlijkheid
ligt over Israël,
en wijd en zijd
schenkt Gij uw zegen.

Gebeden – Stil gebed – Onze Vader
Mededelingen
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Slotlied NLB - 468
1. Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3. Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4. Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.
Zegen

Orgelspel
Fuga in Es uit het Wohltemperiertes Clavier deel 2
van Johann Sebastian Bach
Collectedoelen 2 januari 2022:

1. Wijkdiaconie
2. Wijkgemeente

U kunt doneren via
TDK app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel
iDEAL: https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknutrechttuindorpkerk

1. De opbrengst van de collecte voor de wijkdiaconie is bestemd voor het
ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn
gekomen (individuele hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in staat
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om mensen in kwetsbare situaties te helpen met bijvoorbeeld een wasmachine,
kleding, vergoeding van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij
schuldsanering.
2. De opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een aanvulling op de
Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de
eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat
(predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en/of wijkgebouw, en de
kosten van erediensten en wijkwerk.
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