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mmv enkele leden van de cantorij 
 

 
VOOR DE DIENST 
 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel 
 
 –  de gemeente gaat staan – 
 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
aanvangspsalm  118: 1 

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

 
Stilte – Beginwoorden - Groet 
v.: de Heer zij met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
bemoediging  
v:  Onze hulp in de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
Lied 499: 1,2 en 5 

1. Nu gaat de hemel open  
de aarde raakt in bloei, 
de vrede daalt van boven,  
God lacht de mensen toe. 
 

2. Een kind ligt in de kribbe,  
Gods Zoon gaat onze gang, 
het leven kan beginnen,  
geluk ligt voor de hand. 
 

5. O broeder in ons midden,  
Gods strijd om ons bestaan, 
wij willen u aanbidden,  
wij leven in uw naam. 

 
  



gebed 
 
Lied 487: 1 en 3 

1. Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo. 
 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen,  
alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen,  
peis en vreê kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 

 
 –  Aandacht voor de kinderen thuis – 
 
Eerste schriftlezing Jesaja 40: 1 t /m 5 
 
zingen   lied 439: 1 
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. 
 
tweede schriftlezing  Lukas 2: 25 t/m 35 
 
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. 

 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis 
 
zingen    534: 1 en 4 

1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden, 
is zelf het licht dat ruimte geeft, 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

4. Hij die de doven horen deed, 
hun eigen oren deed geloven, 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

 
 
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 :  Diaconie 
 tweede collecte :  Pastoraat en eredienst 
 derde collecte :  Klein onderhoud kerkgebouw 
 
 –  de gemeente gaat staan – 
 
slotlied: 482: 1 en 3 

1. Er is uit ’s werelds duistre wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker,  
zij zullen in het zonlicht staan.  
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
De aarde jubelt – hoor ons zingen:  
wij delen in een rijke oogst!  

 

3. Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 

die raadsman, God-met-ons zal heten – 

die zoon zal ons tot vader zijn! 

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 
 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 
v:  ……………………. 
 
g: 
 
 
 
 

uitleidend orgelspel 
 


