
Liturgie voor zondag 26 december 2021 - 09.30 uur 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied (staand): Lied 103c: 1 en 2  
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

 
Votum en groet   (hierna gaan we zitten) 
 
Zingen: Lied 512: 1, 3 en 6  
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor. 
 

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor. 
  
Gebed om Zijn ontferming 
 
Zingen: Lied 159a  
Nu is het woord gezegd 
waarmee, o Heer uw knecht 
wordt vrijgekocht in vrede, 
mijn ogen zijn vervuld 
van ’t heil dat Gij onthuld 
en dat Gij doet geschieden. 

Gij hebt het opgericht 
voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 

 
Kindermoment 
 
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, en wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld. 



Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 
Lezing: Lucas 2: 22-39 
 
Zingen: Lied 68 (LvdK) 
Zo laat Gij, Heer, uw knecht, 
naar 't woord hem toegezegd, 
thans henengaan in vrede, 
nu hij uw zaligheid, 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft op zijn bede. 

Een licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van 's hemels troon, 
straalt volk bij volk in de ogen, 
terwijl 't het blind gezicht 
van 't heidendom verlicht 
en Isrel zal verhogen. 

 
Overdenking:  
 
Zingen: Lied 538: 1 en 4  
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde de duivel wederstaan 
 
Gebed en voorbeden 
(Collecte) 
 
Slotlied (staande): Lied 425 ( 
Vervuld van  uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier , uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

Zegen - De Heer wil met ons meegaan 


