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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:            Gezang 84a (LB) 

Wat hou ik van uw huis 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 

Een vogel is er thuis, 

Heer van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij u is een zegen 

zo’n blijvende kans om te zingen voor u.  
 

Gelukkig wie naar u 
vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dichtbij u 

dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 

De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal hij geven, 

hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
 

Wat hou ik van uw huis. 
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De wet van God 

 
Gebed 

 

We lezen Lukas 2 : 21-35 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:               ‘Ga je mee op zoek’ 

Ga je mee op zoek naar het koningskind? 

Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het koningskind? 

Want wie zoekt, die vindt! 

 

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. 

Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 

 

We hebben die ster, daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. 

Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 

Een heel bijzonder koningskind misschien… 
 

Ga je mee op zoek… tralalala… 

Want wie zoekt, die vindt! (3x) 
 

Verkondiging  

 
Zingen:              Gezang 52 : 1 en 2 (GK) 

1 Zo laat Gij, Heer, uw knecht, 

naar ’t woord hem toegezegd, 
thans henengaan in vrede, 

nu hij uw zaligheid, 

die Gij hebt toebereid, 
gezien heeft op zijn bede. 

 

2 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. 
 

Gebed 

 
Mededeling diakenen 
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Zingen:          Gezang 415 : 1-3 (LB) 

1 Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 
  

2 Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 

 
3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Zegen 


