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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 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
aanvangspsalm  121: 1 en 2 
1. Ik sla mijn ogen op en zie  

de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here,  
die dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 

2. Uw wankele voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen. 

 
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:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed 
 
 
 



 
 
vervolg aanvangspsalm  121: 3 en 4 
3. De Heer brengt al uw heil tot stand,  

des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal u niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade. 
 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt, 
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 
 

 
 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 
kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
 (en laten we zijn Naam prijzen…. 
 
smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! 
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
Glorialied:  868: 1 en 2 
1. Lof zij de Heer, de almachtige  

Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en  
blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt  
met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht  
als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

 
 
 



 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
korte toelichting op  de lezing: 
 
schriftlezing:   Mattheus 2: 9 - 23 
 
zingen Lied  476: 1, 2 en 4 
1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 

4. Wijzen uit het Oosten uit zo verren land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud, 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
 

 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen Lied  513 
1. God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 
in heel zijn rijk gehoord. 
 



 
 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 

 
 

– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 
–  de gemeente gaat staan  – 
 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 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 de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 

– de gemeente gaat zitten  – 
 
zingen Lied  825: 1 en 8 
1. De wereld is van Hem vervuld, 

die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 

8 God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de Ongeëvenaarde. 
 

 
 
 



 
 
 
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 
 uitgangscollecte: Energiekosten 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied   919 
1. Gij die alle sterren houdt  

in uw hand gevangen,  
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart / is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten. 
 

2. Want de lichten die wij zelf                                                                    
aan de hemel stelden,                                                                            
glinsterend in het zwart gewelf,                                                                
sterren, ongerelde, -                                                                                                             
al hun glans / dooft nochtans,                                                                       
dan is heel ons leven                                                                                   
door de nacht omgeven. 



 
 

3. God, is dan wat U verliet  
uit uw hand gevallen?  
Mist Gij onze wereld niet  
bij uw duizendtallen?  
Blijf niet ver, / doe een ster  
in de nacht ons gloren,  
of wij zijn verloren! 
 

4. Christus, stille vaste ster,                                                                     
o Gij licht der lichten,                                                                                    
waarnaar wij van her en der                                                                         
onze schreden richten, -                                                                            
geef ons moed; / ’t is ons goed                                                                                  
U te zien, getrouwe,                                                                                                          
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 

 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
 


