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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 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.  
 
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 444: 4 en 5. 
De zonne, voor wier stralen  
het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
 is Christus, ’t eeuwig licht!  
 
Reeds daagt het in het Oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

  
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! 
 
We ZINGEN Lied 439: 1. 
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
  

De DIENST van het WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen, kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 39 t/m 56 
 
We ZINGEN Lied 157-A: 1 en 3. 
 Mijn ziel maakt groot de Heer,  
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe,  
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 
 
Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht,  
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen.   



 
Eerste preek / overdenking:  
door mw. Hanneke Dragt - Keller 
 
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! 
 
Tweede preek / overdenking: 
door Renée Vermeij 
 
We ZINGEN Lied 806: 1 en 3. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
zonder te weten wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is ’t beloofde land.  
 
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, altijd maar hopen.  
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs: 
straks wonen wij in een paradijs! 
 
Derde preek / overdenking: 
door dhr. Wim van Geest 
 
We ZINGEN Lied 461: 1,2 en 4. 
Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 
 
Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 
 
Wij wachten op de koning; 
Zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 
 



We gaan staan. 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 442: 1.  
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!  
 

  
De DIENST van het ANTWOORD 

 
Korte reflectie door ds. Lolkema 
Gebeden:  
dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader 
 
Mededelingen  
We staan stil bij de collecten:  
 eerste collecte: ZWO 
 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 
We gaan staan voor ons slotlied.  
 
We ZINGEN Lied 416: 1 en 4.  
 Ga met God en Hij zal met je zijn,    
jou nabij op al je wegen      
met zijn raad en troost en zegen.   
 Ga met God en Hij zal met je zijn.    
  



Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

HEENZENDING en ZEGEN 
 
v:  ……………………. 
GEZONGEN Amen   
 
Orgelspel 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


