
Kerkdienst Smilde, 27 december 
Voorganger: Ds. J. van Slooten, Zuidlaren 
Organist: Klaas van der Kolk 
Thema: Simeon en Hanna 
 
Mededelingen / Welkom 
 
Psalm van intocht: Psalm 93: 1 en 4 
 
1 De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Stil gebed / Votum en Groet 
 
V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
 
Groet 
 
 
Gebed 
 
  



1e Schriftlezing: Jesaja 61: 10-62: 3 
10 Ik vind grote vreugde in de HEER, 
mijn hele wezen jubelt om mijn God. 
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, 
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 
zoals een bruidegom een kroon opzet, 
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 
11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, 
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, 
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen 
en glorie voor het oog van alle volken. 
Vreugde over Jeruzalem 
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je majesteit. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3 Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
 
2e Schriftlezing: Lucas 2: 21-40 
21 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. 
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, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon 
moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook 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. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat 
hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 
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, 28 nam 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: 
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, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid 
van velen aan het licht komen.’ 
36 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, 
37 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. 38 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. 
39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug 
naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was 
begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 159a: 1 en 2 
 
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. 

Voorbeden / Stil gebed / ‘Onze Vader’ 
 
  



Slotzang Lied 158 a 
 
1 God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 
2 Bevrijding uit de vijandschap 
de hand van die ons haten, 
gelijk Hij eens gezworen had 
Abraham onze vader, 
opdat wij in rechtvaardigheid 
de Here God zijn toegewijd 
ons leven lang op aarde. 
Zo zult gij voor de Heer uitgaan, 
een stem die Hem de toegang baant: 
bereidt Hem alle wegen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de opgang uit de hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 

 
 
Zegen 


