
ORDE VAN DIENST zondag 26 december 2021. 
Voorganger: prof. C. Vonck uit  Brasschaat 

Organist: dhr. P. den Ouden 
 

 
 
 
De engelen, de hemel – het kind en de herders 
 

VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

  –  we gaan staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm: 84 :1 en 2   (door de voorzangers)  
 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof 
 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

drempelgebed 
 

vervolg aanvangspsalm:  84 : 5 en 6   (door de voorzangers) 
 

5. O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Een dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever need'rig aan uw drempel 



dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men den Here God veracht. 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 

  –  we gaan zitten  – 
 

kyrie 
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn Naam 

prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!   (door de voorzangers)  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 

glorialied:   527   (door de voorzangers) 
 

1. Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 

2. Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 

3. Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 

4. Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 

5. Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

zingen:  119 : 13 en 42   (door de voorzangers) 
 

39. Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
 geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 

dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 
niet gretig schatten om mij heen vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet, 
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 

 



42.Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid 
mij tot een deel en erfenis gegeven 
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. 
Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven, 
uw wil doen is mijn lust te allen tijd, 
U te beminnen is geheel mijn leven. 

 

schriftlezing:  Mattheus 2: 13-17. 
 

zingen: 119 : 53 en 66   (door de voorzangers) 
 

53. Uw woord is louter en volkomen rein. 
Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere. 
Al word ik ook veracht, al ben ik klein, 
met uw beloften blijf ik stil verkeren. 
Heer, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn, 
uw wet is waar, uw recht zal triomferen. 

 

66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen:  24 : 1, 3 en 5   (door de voorzangers) 
 

1. De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen 
 

3. God is hem zegenrijk nabij, 
in 't recht des Heren wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht 
en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
 

5. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht ? 
Het hoofd van 's hemels legermacht ! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 
  –  we gaan staan  – 

 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
 en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God. 
 Hoor Israël! 
g: 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. 
g: AMEN. 
 

zingen: 871   (door de voorzangers) 
 

1. Jezus zal heersen waar de zon, 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

 

2. Het lied in alle talen zal, 
zijn liefde loven overal 
en uit de kindermond ontspringt, 
de lofzang die zijn naam omringt. 

 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijdt, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

 

4. Laat loven al wat adem heeft, 
de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin, 
stem met het lied der engelen in. 
 

  –  we gaan zitten  – 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 
UW KONINKRIJK KOME. 
UW WIL GESCHIEDE, OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD. 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID 
IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 
mededelingen 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte : Bloemenfonds 
 tweede collecte: Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte : klein onderhoud 
 

  –  we gaan staan  – 
 

slotlied:  98   (door de voorzangers) 
1. Zing een nieuw lied voor God den Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 



Zing voor den Heer, Hij openbaarde, 
bevrijdend heil en bindend recht, 
voor alle volkeren op aarde, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

2   Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 

3   Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 

4. Laat alle zeeën, alle landen, 
hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 

v:…..   
 

g: AMEN   
 

orgelspel 


