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Thema Hanna en de vrijkoping van Jeruzalem(Pnr.1250)Lukas 2: 22-39  
Uitgesproken 30 december 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Herma Kanis 
 
U luistert naar: een opname van 30 december in het Open Hof te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen  Lied: 167: 1 

1 Heer Jezus, licht der wereld 
en schat der zaligheid, 
wij komen U ter ere, 
hier door uw Geest geleid, 
tezamen in uw tempel, 
opdat ook wij misschien 
naar Simeons exempel 
U zouden mogen zien. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Lukas 2: 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. 
 

Zingen  Lied 167: 2 en 3 
 2. Gij laat U door ons vinden, 

o Heer, in ieder oord. 
Gij zijt bij uw beminden 
aanwezig naar uw woord. 
Geef dat ook hier en heden 
't geloof uw heil aanschouwt, 
uw tempel in mag treden, 
U in de armen houdt. 
 
3. Wees in ons leven luister 
en licht in onze pijn, 
en in ons kruis en duister 
de milde zonneschijn, 
voor 't aarzlend hart een leider, 
een vuur van heinde en ver, 
voor zieken een bevrijder, 
voor stervenden een ster. 

 
Kyrie Gebed om ontferming  

O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
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ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
Zingen Psalm 139: 1 

1. HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 . 

 
Gloria 1 Joh 4: 9 en 10 

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige 
Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 
10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben 
liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft 
gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 

 
Zingen Psalm 139: 8 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 
Levenles 1 Joh 4: 11-16 

11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, 
moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit 
gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn 
liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem 
blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in 
zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: 
dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 
15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in 
hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, 
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leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde 
blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 

 
Zingen Psalm 139: 14 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 

 
Gebed  om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lucas 2: 22-39 

Toewijding van Jezus in de tempel  
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. 34 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, 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.  
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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.  

 
 
Schriftlezing Jesaja 52: 1-10 

1 Ontwaak, ontwaak, Sion,  
en bekleed je met je kracht!  
Bekleed je met je pronkgewaad,  
Jeruzalem, heilige stad.  
Nooit meer zul je worden betreden  
door wie onbesneden is, of onrein.  
2 Klop het stof van je af en sta op,  
Jeruzalem, neem plaats op de troon.  
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,  
gevangen vrouwe Sion.  
3 Want dit zegt de HEER:  
Voor niets zijn jullie verkocht,  
zonder geld koop ik jullie weer vrij.  
4 Dit zegt God, de HEER:  
Ooit trok mijn volk naar Egypte  
om daar als vreemdeling te leven,  
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.  
5 Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER.  
Voor niets is mijn volk weggenomen,  
hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –,  
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.  
6 Daarom, op die dag,  
zal mijn volk mijn naam kennen,  
beseffen dat ik het ben die zegt:  
‘Hier ben ik.’  
 
7 Hoe welkom is de vreugdebode  
die over de bergen komt aangesneld,  
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,  
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:  
‘Je God is koning!’  
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,  
samen barsten ze uit in gejuich,  
want ze zien het met eigen ogen:  
de HEER keert terug naar Sion.  
9 Breek uit in gejubel,  
ruïnes van Jeruzalem,  
want de HEER troost zijn volk,  
hij koopt Jeruzalem vrij.  

 
Zingen Psalm 92: 1, 2 en 3 

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst, 
dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 
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2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HEREN. 
 
3. Gij hebt mij door uw daden, / o HERE God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken. 

 
Preek 
 
Zingen Psalm 84: 1, 2 en 3 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 147 

1. Looft God, gij christnen, maakt Hem groot 
in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 
 
2. Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer 
op aard om kind te zijn, 
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een kindje arm en naakt en teer 
al in een kribje klein, 
al in een kribje klein. 
 
3. Verzakende zijn macht en recht, 
verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaant' aan van een knecht, 
de Schepper van het Al, 
de Schepper van het Al. 
 
4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 
 
5. Hij wordt een knecht en ik een heer: 
wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer 
als Jezus heeft voor mij, 
als Jezus heeft voor mij. 
 
6. En nu ontsluit Hij weer de poort 
van 't schone paradijs. 
De cherub staat er niet meer voor. 
God zij lof, eer en prijs! 
God zij lof, eer en prijs! 

 
Zegen 


