
Liturgie voor zondag 16 januari om 16.30 uur.  
Ds. T.P. Nap te Drachten Oost 
 
Votum en groet 
 
Lied: NLB 1005: 1, 2, 5 
 
1 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 

 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Gebed 
 
Bijbellezing Lucas 2: 21 – 24  
 
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. 
 
Preek 
 
  



Lied NLB 512: 1, 2, 5, 6, 7 
 
1 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor. 
 
2 
Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

 
5 
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
6 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 

 
7 
O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 
Gebed met aansluitend: Lied ‘Onze Vader verborgen’ 
 
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht.

 
 
 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

 
Collecte 1e kerk 2e Evangelisatie 
 
  



Lied (= geloofsbelijdenis) GK 185  
 
1  
HEER, wij loven en aanbidden U, 
dank U, eeuwige Vader. 
De engelen worden 
niet moe om te zingen: 
Heilig, heilig, heilig bent U, HEER 
van de hemelse legers. 
Ja, aarde en hemel 
zijn vol van uw grootheid. 
 
2  
Hoor, profeten en apostelen 
eren U in de hemel. 
En martelaars zingen 
het lied van verlossing. 
Heel de kerk daarboven zingt U toe 
met de kerk hier beneden, 
U, Vader en Zoon en 
de heilige Trooster. 

 
3  
Christus, U die onze koning bent, 
eeuwig zoon van de Vader, 
geboren bevrijder 
die zoon van een maagd was, 
dood en zonde hebt U weggedaan 
en de hemel ging open. 
U troont naast de Vader 
en komt met uw oordeel. 
 
4   
Christus, onze HEER, wij loven U, 
door uw bloed zijn wij heilig. 
Bewaar ons voor altijd, 
uw eigen gemeente. 
Alle eer en glorie komt U toe 
tot in lengte van dagen. 
Wil nooit ons beschamen, 
ontferm U, HEER. Amen. 

 
Zegen 


