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Aansteken van de kaarsen

Welkom en introductie

Lied 216: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste…’, 1,2 en 3

Koor:
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Allen:
Dauw op de aarde, zonlicht van boven
Vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen
Al wie hier wandelt, ziet, het is goed.

Allen:
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Begroeting

Zingend gebed om ontferming (Tussentijds lied 16)

Koor:
Laat ons bidden uit gemis
tot de God die liefde is
en Hem om ontferming smeken,
want het lijden is zo groot
en Hem vragen recht te spreken,
want de wereld is in nood

Allen:
Laat ons bidden voor het kind
dat zijn leven pas begint;
voor de kind’ren aller landen
van wie God de namen weet,
dat hun toekomst niet zal stranden
op de klip die oorlog heet.

Koor:
Voor de zieke man of vrouw



die verlang naar onze trouw;
voor wie eenzaam is gebleven
of wie eenzaam is gemaakt,
dat zij met de kus des vredes
heden worden aangeraakt.

Allen:
Voor de mensen die in nood
zoeken naar de goede dood,
die door iedereen verlaten,
heel alleen met hun verdriet,
niet meer hopen, niet meer praten,
Heer, vergeet ook dezen niet.

Allen:
Here, sluit Uw oren niet
voor dit kleine mensenlied.
Gij kent al die duizendtallen
die het zingen wordt belet.
Heer, erbarm U over allen.
Heer, verhoor ons smeekgebed.

Gebed om de Geest in ons midden

Lezing: Lucas 2: 22 t/m 40 ‘Toewijding van Jezus in de tempel’

Toen de tijd was aangebroken dat ze (Jozef en Maria) 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:
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.
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de  Heer  hadden gedaan, keerden ze terug naar
Galilea, naar hun woonplaats  Nazaret. Het  kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met
wijsheid; Gods  genade  rustte op hem.

Zingen: Lied 215: 2,4 en 5

Koor:
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ‘s Geestes doop.

Allen:
Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Allen:
Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

Stilte

Orgelspel

Ruimte voor gebed en stilte

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde
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 en gaven



Zingen: ‘Nieuwe Start’ (tekst: Coot van Doesburgh, wijs: Auld Lang Syne)

Koor:
Het heden wordt verleden tijd
met al zijn vreugd en smart.
Wij dragen de herinn’ring mee
bij elke nieuwe start.
Bij elke nieuwe start, mijn lief,
bij elke nieuwe start.
Wij dragen de herinn’ring mee
bij elke nieuwe start.

Allen:
Vandaag zal morgen gist’ren zijn.
Het licht komt na het zwart.
Na winter komt de zonneschijn
en een hele nieuwe start.
Een hele nieuwe start, mijn lief,
een hele nieuwe start.
Na winter komt de zonneschijn
en een hele nieuwe start.

Zegen:

Allen:
Wij vieren nu het nieuwe jaar
met blijdschap in ons hart.
Wij staan hier allen hoopvol klaar
voor een hele nieuwe start.
Een hele nieuwe start, mijn lief,
een hele nieuwe start.
Wij staan hier allen hoopvol klaar
voor een hele nieuwe start.

Orgelspel

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!
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