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VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Drempelgebed (n.a.v. Psalm 84)
V Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit.

A In uw huis willen we wonen.
V God van de hemelse machten, hoor ons gebed.

A Luister naar ons en zie naar ons om.
V Als een vogel wil ik schuilen bij u.

A Gelukkig wie wonen in uw huis. Amen.

Lied: LB 802: 1 en 4  (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 825: 5 en 6

Gebed, afgesloten met LB 333



2

Lezing OT: Psalm 84, Huub Oosterhuis (150 psalmen vrij)

Dat prachthuis
dat daar staat, op Groene Heuvel
wijdgevleugelde schaduwrijke waranda’s
hoge ramen diepe kamers
dat Huis van jou
waar alles welkom is, waar alles woont – 
de mussen mogen mee aan tafel
de zwaluw vlecht haar nest onder de goot
ik ben een van haar jongen.

Onrustig is mijn hart, onstuimig heb ik
naar deze plek verlangd.

Mensen waar ook geboren,
weten niet wat hen drijft,
gaan op reis naar jou toe.
Dwars door leeg land
wateren over, zwarte, door wouden
over De Bergkam, over de top
blindelings gaan ze.

En dan op een dag,
daar staan ze. Mogen wij hier zijn? 
Je mag.
Slaan ze hun tenten op
tussen jouw ceders, onder jouw eiken
liggen languit in hoogwuivend gras – 
verzaligd.

Liever één dag vlak bij jou
dan duizend ver van je weg
liever één dan duizend ver van je weg.

Lied: LB 84: 1 en 2 



Lezing NT:Lucas 2: 41-49
Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen
hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.
Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in
Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstel-
ling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag
voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen
te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem
om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel,
waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun
vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht
en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en
zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader
en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar hij zei tegen
hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis
van mijn Vader moest zijn?’

Lied: LB 84: 3 en 4

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 84a
TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed
en gezongen Onze Vader (LB 369b)

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

Slotlied: LB 362: 1 en 2 (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Lied: LB 810

Orgel
Koffie, thee of limonade in de kring
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