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

Liturgie
Zondag 27 december 2020
9.30 uur

Thema: ‘Als ziende de Onzienlijke’
Lucas 2: 21-38

Zang: Harry de Vries zingt met begeleiding van Jan Willem Obbink Lied 287: 1, 2 en 5 - Rond het licht dat leven doet
Muziekfilmpje: ‘Stille macht. Breekbaar en zacht’
Overdenking: ‘Als ziende de Onzienlijke’
Meditatief orgelspel
Gebeden
Afkondiging van de collectes door een diaken
De collectes worden bij de uitgang gehouden
Rekeningnummer diaconie IJlst: NL 48 RABO 0326 1042 67
Zang: Harry de Vries zingt met begeleiding van Jan Willem Obbink Liet 416: 1, 2, 3 en 4 - Hear, wês mei ús oant in oare kear
Zegen met gesproken amen
Na de dienst is er orgelspel
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Kerkdienst PG IJlst in samenwerking met PG Oudega e.o.
M.m.v.
Organist: Jan Willem Obbink uit Sneek
Zang: Harry de Vries uit Oudega SWF
Ds. Dussie Hofstra

N.a.v. de aangescherpte Corona adviesregels door het kabinet
heeft het kerkbestuur besloten dat er voorlopig geen samenzang
tijdens de kerkdiensten zal zijn. Het aantal mensen is beperkt tot
max. 30.
De liederen, die we normaal samen zouden gaan zingen, worden vandaag gezongen door Harry de Vries uit Oudega SWF en
begeleidt door organist Jan Willem Obbink uit Sneek. Verder zijn
er een paar muziekfilmpjes.
Voor de dienst is er orgelmuziek
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken door diaken
Harry de Vries
Moment voor stil gebed
Zang: Harry de Vries zingt met begeleiding van Jan Willem Obbink Psalm 98: 1 en 2 - Zing een nieuw lied voor God de Here
Woord vooraf
Bemoediging en Groet
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw is in tijd en eeuwigheid
Allen: En die het werk van zijn handen niet loslaat
V:
Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en
van Christus Jezus, onze Heer!
Allen: Amen
Gebed
Muziekfilmpje: ‘Lied aan het licht’ gezongen door Trijntje Oosterhuis

2

Leefregel: ‘Galaten 5: 22-26
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie
Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest
ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest
ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Zang: Harry de Vries zingt met begeleiding van Jan Willem Obbink Lied 489: 1 en 2 - Komt ons in diepe nacht ter ore
Bijbellezing: Lucas 2: 21-38 - gelezen door Sietske Schraa
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou
worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd
nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
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:
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