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Zingen: Loflied van Zacharias: 5
5. Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schauw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.

Zingen: Psalm 42: 1 en 3
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
>>>

Zingen: Psalm 42: 1 en 3
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Zingen: Psalm 42: 1 en 3
3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
>>>

Zingen: Psalm 42: 1 en 3
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwisslen in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Zingen: Psalm 123: 1
1. Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
>>>

Zingen: Psalm 123: 1
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER', tot Hij
Ook ons genadig zij.

Lucas 2: 22-33
24 en om een offer te brengen overeenkomstig
hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een
paar tortelduiven of twee jonge duiven.
25 En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens
naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de
vertroosting van Israël, en de heilige Geest was
op hem.

Lucas 2: 22-33
22 En toen de dagen hunner reiniging naar de
wet van Mozes vervuld waren, brachten zij
Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te
stellen,
23 gelijk geschreven staat in de wet des Heren:
Al het eerstgeborene van het mannelijke
geslacht zal heilig heten voor de Here,

Lucas 2: 22-33
26 En hem was door de heilige Geest een
godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou
zien, eer hij de Christus des Heren gezien had.
27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En
toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten
om met Hem te doen overeenkomstig de
gewoonte der wet,

Lucas 2: 22-33
28 nam ook hij het in zijn armen en hij loofde
God en zeide:
29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in
vrede, naar uw woord,
30 want mijn ogen hebben uw heil gezien,

Lucas 2: 22-33
31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van
alle volken:
32 licht tot openbaring voor de heidenen en
heerlijkheid voor uw volk Israël.
33 En zijn vader en zijn moeder stonden
verwonderd over hetgeen van Hem gezegd
werd.

Zingen: lied 121 JdH 1, 2, 3, en 4
1. Ga mij niet voorbij, o Heiland!
Ga mij niet voorbij!
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland!
Zegen nu ook mij.

Zingen: lied 121 JdH 1, 2, 3, en 4
REFR.
Jezus, Heiland, wees mij nu nabij!
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland!
Ga mij niet voorbij!

Zingen: lied 121 JdH 1, 2, 3, en 4
2. Voor Uw troon geknield, o Heiland!
Bid ik in 't geloof!
Doe mij troost en uitkomst vinden,
houd u niet als doof.

Zingen: lied 121 JdH 1, 2, 3, en 4
REFR.
Jezus, Heiland, wees mij nu nabij!
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland!
Ga mij niet voorbij!

Zingen: lied 121 JdH 1, 2, 3, en 4
3. Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland!
Voor des Vaders troon;
daar wilt Gij mijn Midd'laar wezen,
hoor mij, Gij, Gods Zoon!

Zingen: lied 121 JdH 1, 2, 3, en 4
REFR.
Jezus, Heiland, wees mij nu nabij!
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland!
Ga mij niet voorbij!

Zingen: lied 121 JdH 1, 2, 3, en 4
4. Gij zijt al mijn troost, o Heiland!
Ja mijn troost geheel;
in de hemel en op aarde
blijft Gij steeds mijn deel.

Zingen: lied 121 JdH 1, 2, 3, en 4
REFR.
Jezus, Heiland, wees mij nu nabij!
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland!
Ga mij niet voorbij!

Lucas 2: 30
Mijn ogen hebben Uw heil gezien.

Zingen: Gezang 170: 1, 4 en 6
1.
'k heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht,
waarheen ik mij in angst en droefheid wende.
Och, werd alom die Redder uit ellende
door mij, door elk die hulde toegebracht!

Zingen: Gezang 170: 1, 4 en 6
4
'k Heb Jezus lief! Hij leidt mij langs zijn pad,
bestiert daarop mijn kinderlijke schreden.
Hij ziet vooruit het wank'len mijner treden,
en eer ik val heeft Hij mijn hand gevat.

Zingen: Gezang 170: 1, 4 en 6
6
'k Heb Jezus lief! Hij zal mij door zijn raad
geleiden tot de laatste mijner dagen.
Dan wordt mijn ziel van alle zond' ontslagen,
dan dank ik Hem voor al 't geleden kwaad.

Zingen: Gezang 202: 1, 3 en 5
1
Wat vlied of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook sidd'ren in 't heetst van
de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten m' altijd.

Zingen: Gezang 202: 1, 3 en 5
3
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Zingen: Gezang 202: 1, 3 en 5
5
Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: "Zijn goedheid is
groot!"

