Liturgieboekje

Zondag 10 januari 2021

de Kandelaar 16:00 uur:

email voor het beamteam:

ds. Jan-Henk Soepenberg

beamteam@gkv-assen-west.nl

Bijbelteksten: © Nieuwe Bijbelvertaling NBV
Liederen:
GK = Gereformeerd Kerkboek 2017
GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006
LB = Liedboek 2013
LvK = Liedboek voor de kerken 1973
Opw = Opwekking liederenbundel
E&R = E&R liedbundels
Sela = Sela liederen
NPB = de Nieuwe Psalmberijming
PvN = Psalmen voor Nu

zondag 10 januari 2021

Roosters
Tijd
Bijzonderheid

09:30 uur

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Bijbellezing:
Organist:
Muzikale medewerking:
Video:
Beamer:
Geluid:
Kinderkring:
Welkom voor de dienst:

16:00 uur
ds. J.H. Soepenberg
Jacob Dwarshuis
Erik de Haan
Greet Helmholt
Mark Janssen
Niek de Haan

Oppas:
Collecten:

Kerk
Evangelisatie en Moslims (E&M)
deurcollecte: Voedselbank

Dienst in ArendState 15:00 uur: Verantw.kerk:
Volgende zondag 17 januari 2021
Tijd
09:30 uur
Bijzonderheid
Voorganger:
Bijbellezing:
Organist:
Video:
Beamer:
Geluid:
Kinderkring:

16:00 uur
ds. G.O. Sander

Pieter Sturrus
Henk Koning
Anton Janssen
Niek de Haan

2

Middagdienst in de Kandelaar 16:00 uur

Mededelingen
Votum en groet
Ps. 116:1,10
1
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
hoort naar mijn 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.
10
Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan,
ik zal mijn God naar mijn geloften danken.
Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken
en hef met mij de lof des Heren aan!
gebed
L

Lucas 2:22-35

22

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, 23zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke
eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24Ook wilden ze het
offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of
twee jonge gewone duiven.
25
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. 26Het was hem door de heilige Geest
geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou
hebben gezien. 27Gedreven 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, 28nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de
woorden:
29
‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
3

32

een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
33
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd
gezegd. 34Simeon 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, 35en zelf zult u als door een zwaard doorstoken
worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
Ps. 116: 8
8
De Heer is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot.
Bij al zijn volk betaal ik mijn geloften.
Hij schenkt ons heil, vervult al zijn beloften.
In ’s Heren oog is kostbaar onze dood.
T

Lucas 2:29-32

29

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
preek
amenlied: LB 159A:1,2 (‘Nu is het woord gezegd’)
1
Nu is het woord gezegd
waarmee, o Heer, uw knecht
wordt vrijgekocht in vrede,
mijn ogen zijn vervuld
van ’t heil dat Gij onthult
en dat Gij doet geschieden
2
Gij hebt het opgericht
voor aller aangezicht,
een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,
het zal de nacht verslaan
en Israël verblijden.
4

Gespr. Geloofsbelijdenis
Opwekking 580 – ‘Ik ben zo dankbaar Heer’
Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!
Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.
Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmoog'lijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.
Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.
dankgebed
collecte
slotlied: 'Veilig in Jezus’ armen' (Joh. de Heer 523)
5

1.
Veilig in Jezus’ armen
veilig aan Jezus’ hart;
dáár in Zijn teer erbarmen.
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor! ’t Is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart;
daar in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
2.
Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden
nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg.
3.
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt,
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
zegen
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