Welkomstwoord
Opening met gebed
Samenzang – Psalm 66 vers 1, 2 en 10
1
Juich, aarde, juich met blijde galmen
Den groten Schepper van 't heelal;
Zing d' eer Zijns naams met dankb're psalmen;
Verhef Zijn roem met lofgeschal.
Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken!
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht,
O God, aan al Uw haters merken,
Die veinzend buigen voor Uw macht."

2
Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen;
Het heff' de schoonste psalmen aan,
Gezangen, die Uw naam verhogen,
De glorie van Uw wonderdaân.
Komt, allen, ziet Gods wijze wegen;
Wat is Zijn werking hoog geducht,
Hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen
Bezoekt, of met Zijn strenge tucht!

10
God zij altoos op 't hoogst geprezen;
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Noch mijn gebed gehoor ontzeid!

Schriftlezing Lukas 2 : 25 – 35
25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze
mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting
Israëls, en de Heilige Geest was op hem.
26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest,
dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken
Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;
28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:
29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk
Israël.

33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd
werd.
34 En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze
wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat
wedersproken zal worden.
35 (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit
vele harten geopenbaard worden.

Overdenking n.a.v. Lukas 2
Samenzang – Lofzang van Simeon
1
Zo laat Gij, HEER', Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- Psalm 146
- De mensen die gaan in het duister
- Bron van licht en leven

Zingen – Roept uit aan alle stranden
1
Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangelie woord.

2
Roept uit de Heer de heren
als aller volken Vriend!
De volken moeten leren
wat tot hun vrede dient.

3
Verbreek de wrede altaren
en bouwt des Heren huis!
De wereld moet zich scharen,
zich scharen om Zijn kruis!

4
De doven moeten horen,
d’ onkundigen verstaan,
de blinden `t heillicht gloren,
de kreup’len leren gaan!

5
De treurenden vergeten
hun leed en droefenis,
en al wat arm is, weten
dat daar een Heiland is!

6
Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord.

Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
- God, enkel Licht
- Psalm 27
- Bij de Heer, is er bescherming (n.a.v. Psalm 91)

Samenzang – Vertel aan alle volken
(Wijze : Wat de toekomst brenge moge)

1
Vertel aan alle volken
Vertolk in ieder land
dat God de mensen lief heeft
Hij draagt ons in Zijn hand
breng overal ter wereld
de Waarheid aan het licht
God heeft Zijn Zoon gezonden
een Vorst die levend maakt

2
Als minste van de mensen
geboren in een stal
is Hij het die de hemel
op aarde brengen zal
vermoeiden en verdrukten:
bij Hem is ruimt' en rust
Hij schenkt het Levend water
Kom, drink naar hartenlust

Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- Kaarsjes in de nacht
- Heer’, als een lamp die brandt
- Avondzang

Sluiting met dankgebed
Samenzang – Psalm 96 vers 1, 7 en 9
1
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.
7
Zegt, om de heid'nen te verlichten:
"De HEER regeert, die d' aard' wou stichten;
Dies zij, bevestigd t' allen stond,
Nooit wank'len zal op haren grond;
Hij zal naar 't recht de volken richten".

9
't Juich' al voor 't aangezicht des HEEREN:
Hij komt, die d' aarde zal regeren
En richten, vol van majesteit;
De wereld zal gerechtigheid,
Het mensdom Zijne waarheid eren.

Afgelopen april heeft het Kinder- en Jeugdkoor een Jubileum CD
opgenomen ter ere van het 25-jarig jubileum van Kinderkoor
Klein Vogelijn. Na afloop van deze zangavond is deze CD te koop
achterin de kerk. De CD kost €12,50. Van elke verkochte CD gaat
er €5,- naar het evangelisatiewerk in Oosterhout. Mocht u de
CD willen kopen maar niet contant kunt betalen, dan kunt u ook
de CD bestellen. Deze wordt dan tegen betaling naar u opgestuurd.

Namens Evangelisatie Oosterhout, dank voor uw komst.
Wilt u het werk in Oosterhout financieel steunen? Dan kunt u een bedrag overmaken op
IBAN Rekeningnummer NL88 RABO 01487.11.693 t.n.v. Diaconie HHG Leerbroek.
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw programmaboekje mee te nemen?

