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 VOOR de DIENST 
 
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
 
We  gaan staan. 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 
We ZINGEN Psalm 42: 1 en 3. 

Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?  
 
Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven.  

 
Groet 
v.: de Heer is met u allen 
A:  zijn vrede is met u.  
 
Beginwoorden  
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
A:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 



A: en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
We gaan zitten.  
 
We ZINGEN Lied 212: 1 en 4. 

Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde, 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 
Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja!  

 
 
Kyriëgebed en Gebed om de Heilige Geest 
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
      want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
v. Zo roepen wij tot U:  
A: Heer, ontferm U! Christus, ontferm U! Heer, ontferm U! 
 
Korte tekst  
We ZINGEN Lied 117-D - twee keer. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  

 
  

DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 5 t/m 25 
We ZINGEN Lied 339A. 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Uitleg en Verkondiging 
We ZINGEN Lied 442. 

Op U, mijn  Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heilge gloed.  



Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!  
 
Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!.  

 
Geloofsbelijdenis 
 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
 en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God. 
 Hoor Israël! 
ALLEN: De Heer is onze God.  
         De Heer is één en enig.  
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel  
 en met geheel uw kracht 
 en uw naaste als uzelf. 
ALLEN: Amen. 
We ZINGEN Lied 452: 1. 

Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt; 
zijn wij in U verzonken,  
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht!  

 

De DIENST van het ANTWOORD 

 
dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader 
 
mededelingen  
We staan stil bij de collecten:  
 eerste collecte: ZWO/Moldavië 
 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 
We gaan staan voor ons slotlied.  
We ZINGEN Lied 444: 1 en 2.  



Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal.  
 
De duisternis gaat wijken 
van d’eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht.  
 

 
HEENZENDING en ZEGEN 

 
v:  ……………………. 
GEZONGEN Amen   
 
Orgelspel 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


