ORDE VAN DIENST
Epifanie
3 januari 2021
Voorganger: ds. Marloes van Doorne
Organist: Rien Kamphorst
mmv Akke Keijzer en Cees Dijkhuizen (zang)
Welkom en mededelingen
Zingen
Psalm 98: 1 en 3
1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Bemoediging en Groet
Aansteken Paaskaars
Gebed om ontferming
Zingen
Laudate omnes gentes - Taizé (lied 117d)
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.
Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord
Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord
Lezen
Lucas 2: 22-40
door Peter Lotterman
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, 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 door hem ten
val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist 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.
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 begiftigd
met wijsheid; Gods genade rustte op hem.
Zingen
Lied 505
1. In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.

2. In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

3. In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
In memoriam
Rie Kommer
Zingen
Lied 23b: 1 en 2
1. De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.
Gebeden
Aankondiging collecte

2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

Zingen
Lied 909
1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
3. Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.
Wegzending en zegen

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

