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De Adventstijd schikkingen hebben als thema: ‘Ik kan niet wachten!’  
 

Simeon en Anna wachten op de komst van Jezus  
 

Bij de schikking van de 4e zondag van Advent gaat het nu over Simeon en 
Anna.  
 

Simeon was een rechtvaardig man en hij verwachtte de komst van Jezus. 
En hem werd door de heilige Geest verteld dat hij voordat hij zou sterven, 
de Messias zou zien. Hij ging naar de tempel en toen Maria en Jozef met 
Jezus ook in de tempel kwamen nam hij Jezus in zijn armen en loofde hij 
God. Ook een profetes genaamd Hanna was daar. Zij was dag en nacht te 
vinden in de tempel om te bidden. Ook zij loofde God en vertelde aan velen 
over wat zij had gezien in de tempel.  
 

In de schikking symboliseren de beide nieuwe bloemen deze twee mensen 
die met Maria en Jozef en Jezus in de tempel zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling van dienst: Rianne Clerc 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezers: Rianne Clerc 
Organist: Leo Kramer 
Koor: Paaskerkcantorij  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “De hemel roemt de Heer”  
(Intochtspsalm 19: vers 1 en 2) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
We zingen: “De hemel roemt de Heer”  

(Psalm 19: vers 3) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Aansteken 4e Adventskaars 
 
Met de kinderen 
 
We zingen: “Wij wachten op de koning”  

(Lied 461: vers 1 t/m 4) 

 
Kyrie 
 
We zingen: “Licht in onze ogen”  

(Lied 463: vers 1, 2 en 5 t/m 8) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing: Jesaja 7:10-17 
 

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van 

de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit 

de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken 

vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde 

Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te 

tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf 

u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een 

zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij 

eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het 

goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade 

te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide 

koningen die u zoveel angst inboezemen, geheel verlaten zijn. En 

voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aan-

breken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich 

van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.’ 

 
We zingen: “Het volk dat woont in duisternis”  

(Lied 460: vers 1, 4, 5 en 6) 

 
Schriftlezing: Lucas 2:22-28 
 

Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten 

einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer 

aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke 
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eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wil-

den 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: 

 
We zingen: “Nu is het woord gezegd”  

(Lied 159a: vers 1 en 2) 

 
Schriftlezing: Lucas 2:33-40 
 

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 vanwege Hem ten val zullen komen 

of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken 

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 
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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 

vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 

 
Muziek 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
We zingen: “De mensen die gaan in het duister”  

(Lied 454: vers 1 t/m 5)  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw 

koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons 

niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 

koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “O wijsheid, daal als vruchtbare taal” 

(Slotlied 466: vers 1, 2, 6 en 7) 

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen” 

 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


