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Samenzang - Psalm 98 : 2 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER’ met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Opening en gebed 
 
Samenzang - Psalm 31 : 15  
Hoe groot is 't goed dat Gij zult geven 
Hem wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
Ver boven beed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 
 
Schriftlezing kinderen van groep 8 
 
Lukas 2: 22 - 39 
22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van 
Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere 
voorstelden 
23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is dat 
de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden), 
24 En opdat zij offerande gaven naar hetgeen dat in de wet des 
Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. 
25 En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en 
deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de 
vertroosting Israëls; en de Heilige Geest was op hem. 



26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen 
Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heeren 
zou zien. 
27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het 
Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem 
te doen, 
28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God en zeide: 
29 Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw 
woord; 
30 Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien, 
31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: 
32 Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw 
volk Israël. 
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van 
Hem gezegd werd. 
34 En Simeon zegende henlieden en zeide tot Maria, Zijn moeder: 
Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, 
en tot een teken dat wedersproken zal worden 
35 (En ook een zwaard zal door uws zelfs ziel gaan), opdat de 
gedachten uit vele harten geopenbaard worden. 
36 En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den 
stam van Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met 
haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. 
37 En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke 
niet week uit den tempel, met vasten en bidden God dienende nacht 
en dag. 
38 En deze te dierzelver ure daarbij komende, heeft insgelijks den 
Heere beleden, en sprak van Hem tot allen die de verlossing in 
Jeruzalem verwachtten. 
39 En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te 
doen was, keerden zij weder naar Galiléa, tot hun stad Nazareth. 
 
 
 
 



Zingen groep 6 en 7 - Lofzang van Simeon : 1 en 2 
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 d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 
 
Bijbelse vertelling 
 
Samenzang – Psalm 93 : 4 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER’, 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
Zingen groep 4 en 5 - Lofzang van Maria : 3 en 6 
Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk tezaam 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 
 
 
 
 
 



Hij heeft, na lang geduld, 
Met goederen vervuld 
Der hongerigen monden; 
Hij zag geen rijken aan; 
Maar heeft z', in hunnen waan, 
Gans ledig weggezonden. 
 
Zingen groep 1, 2 en 3 - Psalm 116 : 1 en 10 
God heb ik lief; want die getrouwe HEER’ 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 
Vrije vertelling 
 
Samenzang – Psalm 73 : 13 
Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart, 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 
 
Sluiting en dankwoord 
 
 
 
 



Samenzang – Ere zij God (indien mogelijk staande) 
Ere zij God, ere zij God, 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen.  
Amen, amen. 
 
Uitdelen boeken en verrassing 
 
De leiding van zondagsschool ‘De Zaaier’ wenst iedereen Gods zegen 
voor het nieuwe jaar.  U wordt via de mail geïnformeerd wanneer er 
weer zondagsschool is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


