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Hierden, ‘t Visnet, 21 februari 2016, 18.30 uur. 
2e zondag in de 40 dagentijd 
Schriftlezing, Spreuken 8: 1-11 | Lukas 2: 40-52 |NBG | OB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom Mededelingen 
 
Zingen Gezang 173 

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 
 

& Groet: 
Genade zij u  
Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 80 OB 

1 Neem Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 
U tussen Cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
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2 Die glans straal' Efraim in d' ogen; 
Toon Benjamin Uw groot vermogen; 
Verlos Manasse tot Uw eer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend' aangezicht. 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
Delend in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 48: 6 

6 Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden; 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Spreuken 8: 1-11 

1 Roept Wijsheid niet,  
laat Inzicht haar stem niet horen? 
2 Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg,  
bij het kruispunt van de wegen. 
3 Bij de poorten van de stad, bij de ingang,  
bij de toegangswegen klinkt haar stem:  
4 ‘Mensen, tot jullie roep ik,  
ik richt mij tot iedereen. 
5 Onnozele mensen, word toch eens verstandig,  
dwazen, denk eens na! 
6 Luister, ik vertel je waardevolle dingen,  
mijn woorden zijn oprecht. 
7 Mijn mond verkondigt slechts de waarheid,  
mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. 
8 Op mijn uitspraken kun je vertrouwen,  
niets is vals en krom. 
9 Wie inzicht heeft vindt ze duidelijk,  
ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworven.  
10 Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud.  
11 Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen 
valt bij wijsheid in het niet.’  
 

2e Lezing Lukas 2: 40-52 
40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op 
hem. 41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen hij twaalf 
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jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop van het feest 
vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het 
wisten. 44 In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een 
hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45 
Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. 46 Na 
drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen 
luisterde en hun vragen stelde. 47 Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht 
en zijn antwoorden. 48 Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei 
tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart 
naar je gezocht.’ 49 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet 
dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50 Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen 
zei. 51 Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn 
moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. 52 Jezus groeide verder op 
en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.  

 
Zingen Psalm 131 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 4 

4 Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 
hij zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Liedboek ’73: 174 

1 Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
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Al heeft 't gestaan ten boosten 
het mocht nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaân. 
Dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
2 Mijn zuchten en mijn kermen 
zie aan, genadig God! 
Eilaas, wil mijns ontfermen, 
al heb ik uw gebod 
versmaad te meen'ger ure, 
ik wil mij beetren gaan. 
Dit doet mijn herte treuren: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
3 De tijd heb ik verloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild' ik niet horen, 
in zonden was 'k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan. 
Oorsprong der eeuwge vreugden, 
o Jesu, zie mij aan! 

 
Zegen 


