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Van harte welkom in deze viering op deze zondag na kerst. Zo kort 
na de feestdagen lezen we over de trouw van Simeon en Hanna. 
Ook op hun hoge leeftijd bleven zij verwachtingsvolle mensen. Nu 
mogen ze het Kind van Bethlehem begroeten en in de armen 
houden. Vaak zegt een beeld meer dan duizend woorden. 
Daarom de foto op de voorkant van deze orde. 
Het is een foto van een figuur in brons uit de stadkerk in Bayreuth. 
Me trof daarin de intensiteit die hieruit spreekt.  
‘Want wat Gij beloofd had en vanouds gezegd 
Is hier voor mijn ogen in mijn arm gelegd.’ 
Een gezegende dienst gewenst en een goede zondag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert 

zangers: To van Heusden, Wouter Veldhuizen, Huib Jongenburger, 
Elske te Lindert, Wijke Greydanus 

ouderling: Bert van der Haar 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Noël, I.F. Lefébure-Wely 
 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen  
 
- Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern, G.A. Schaper 
          (Lied 518: Hoe helder staat de morgenster) 
 
                Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o.  Licht van alzo hoge van alzo veer 
g.  OMSTRAAL EN VERWARM ONS. 
o.  Liefde uit de eeuwigheid,                                
g.  WEK IN ONS DE NIEUWE MENS 
o.  Immanuël – God met ons                                 
g.  WEES ONZE REISGENOOT. AMEN 
  
Lied 93: 1 en 4 
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4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
 
v. … 
 daarom bidden wij: 
g. HEER, ONTFERM U. 
 
Gloria: Lied 864: 1  
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 

zo bidden wij: 
g.  ROEP ONZE NAMEN 
 DAT WIJ U HOREN  

DAT WIJ WEER ADEMEN 
DAT WIJ U LEVEN. 
AMEN. 

 
Schriftlezing: Jesaja 61: 10-62: 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. 
Vreugde over Jeruzalem 
 
1
Omwille 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. 
2
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 



-6- 

 

in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
 
Lied 176: 1 en 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Uw luister gaat als dageraad 

voor alle volken blinken. 
Gij draagt voortaan een nieuwe naam 
die God u toe zal denken. 
O kroonjuweel, o donk're gloed, 
o kleinood Gods dat flonk'ren moet 
met glans die Hij zal schenken. 
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Schriftlezing: Lucas 2: 33-40 
33

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd 
gezegd. 

34
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, 

35
en zelf zult 

u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van 
velen aan het licht komen.’ 
36

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, 

37
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. 

38
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. 
39

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

40
Het 

kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods 
genade rustte op hem. 
 
l. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied: Al dat lange wachten (tekst Sytze de Vries, uit: Liefste lied 
van overzee, deel 2) 
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2 Want wat Gij beloofd had 
 en vanouds gezegd 
 is hier voor mijn ogen  
 in mijn arm gelegd. 
 
3 Christus is gekomen, 
 die zijn volk bevrijdt 
 en die overal Gods  
 toekomst voorbereidt. 
 
4 Hij, het licht der wereld, 
 stralend wijd en zijd, 
 Hij belicht ten volle 
 Israëls heerlijkheid. 
 
5 Is ons lange wachten 
 weldra ook gedaan? 
 Laat ons hem ontmoeten  
 en in vrede gaan. 
 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 482 

 
 



-9- 

 

 
2 De loden last die op ons drukte, 

de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten – 
de velden vol van overvloed. 
 

3 Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank- en voorbeden  
v. … 

zo bidden wij: 
g. VERVUL ONS MET UW GEEST,  

GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN. 
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Stil gebed 
 
Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je bijdrage 
kan gestort worden op het bankrekeningnummer van de 
Protestantste Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. 
Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de 
verdeling: 
1

e
  collecte: diaconie voor ¼, 2

e
  collecte: kerk voor ¼  en 3

e
 collecte: 

Plaatselijk kerkenwerk voor ½.  Je kunt je gift ook overmaken met de 
GIVTapp.   
 
Orgelspel 
             We gaan staan 
Slotlied: Lied 500: 1, 3 en 5 
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3 Uit uw verborgenheid 

nu aan de dag getreden, 
hebt Gij uw heil gezocht 
bij mensen hier en heden. 
Zoals Gij kwam om ons 
met vrede te ontmoeten, 
laat het ook vrede zijn 
waarmee wij U begroeten. 
 

5 Uit uw verborgenheid 
ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v. … 
g. AMEN (gesproken) 
             We gaan zitten 
 
Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern, D. Buxtehude 
 
Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl een aantal foto’s van gemeenteleden die ons 
groeten. Dit in het kader van “In verbinding” met elkaar in deze tijden 
waarin we elkaar niet echt kunnen ontmoeten en spreken. 
 
 


