
Orde van dienst  

  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar Andante van Fernando Sor, gespeeld door Dick 
Heye.  
  
Luiden van de klok  
 
Stilte  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  
Donker zijn soms mensendagen : 1 en 2 (melodie NLB 801) 
  
  

1 Donker zijn soms mensendagen   2 In de diepte het verlangen 
   als de onmacht hoop weerspreekt.     om die stem weer te verstaan, 
   Nergens sporen van een teken      aangeraakt, gewenkt te worden 
   dat de ban van wanhoop breekt.      en opnieuw op weg te gaan. 
  

 
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met U. 
 G: Ook met U zij de Heer. 
  

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  Die door zijn liefde niet anders kan dan vasthouden met wie 
      en met wat hij is begonnen . 
 G: die ons steeds weer laat leven met hart en ziel.  
V: Laat ons o Heer uw liefde zien 
 G: En geef ons uw heil 
V: Leer ons verlangen naar de komst van uw heil 
 G: En help ons de weg van omkeer te gaan. Amen  
 
Aansteken kaarsen 
  
Zingen: Donker zijn soms mensendagen : 3 en 4 (melodie NLB 801) 
  

3 Uitgezworven, vastgelopen,  4 Uit het dode hout geboren 
   een vaag heimwee naar het licht.     Al aanwezig in de nacht 
   Speurend naar het kleinste teken     Groeit een twijg de angst te boven, 
   van een droom, een vergezicht.     Groene bron van levenskracht. 
 

(gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding op de dienst  / schikking liturgisch bloemstuk 
  

Gebed 
  

 
 
 



Zingen: Psalm 85: 1 en 2  
  

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 
   in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.     verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht? 
   De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.    Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 
   Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.     opdat het zich in U verblijde, Heer? 
   Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,    Toon ons uw heil en goedertierenheid: 
   Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.     ik ben o God tot luisteren bereid. 
   God van ons heil, herstel ons, neem ons aan    Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 
   en doe uw toorn niet over ons bestaan.     tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 
  
Leefregel 
  
Zingen: Psalm 85: 3 en 4  
  

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.  4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
   Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,     liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
   het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,    Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
   het recht de vrede met een kus begroet;     zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
   de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
   het recht dat uit de hemel nederziet. 
   De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
   de Here die ons zegent met zijn goed. 
  
Lezen: Sefanja 3:  14-20, Lucas 1: 39-56 en Lucas 3: 10-16 
  
Zingen:  NLB 157a: 1, 3 en 4  
  

1 Mijn ziel maakt groot de Heer,   3 Zijn arm verstoot met kracht 
   mijn geest verheugt zich zeer,      de groten uit hun macht, 
   want God heeft mij, geringe,      de vorsten van hun tronen; 
   die Hem als dienstmaagd dien,      maar Hij maakt kleinen groot 
   goedgunstig aangezien;       en zal met overvloed 
   en deed mij grote dingen.       de hongerigen lonen. 
  
4 Hij heeft het lang voorzegd: 
   aan Israël, zijn knecht 
   zal Hij genade schenken, 
   en Hij zal Abraham 
   en al wie na hem kwam 
   in eeuwigheid gedenken. 
  

Preek 
 
Luisteren: O come, Emmanuel (The Pianoguys)  
  
Berichten van overlijden  Zingen: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Gebeden 
  



Kijken: collecte Eerste Kerstdag 
  
Collecte  (1e: diaconie / 2e: wijkkas)   
  
Zingen: NLB 444: 1, 2, 4 en 5  
  

1 Nu daagt het in het oosten, 2 De duisternis gaat wijken 
   het licht schijnt overal:     van de eeuwenlange nacht. 
   Hij komt de volken troosten,    Een nieuwe dag gaat prijken 
   die eeuwig heersen zal.     met ongekende pracht. 
  
4 De zonne, voor wier stralen 5 Reeds daagt het in het oosten, 
   het nachtelijk duister zwicht,    het licht schijnt overal: 
   en die zal zegepralen,     Hij komt de volken troosten, 
   is Christus, 't eeuwig licht!     die eeuwig heersen zal. 
  

Zegen     Zingen:  Amen, amen. 
  

Zingen: Iona II, 31: 1 en 2 
  

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
   Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
   Vrede wens ik je toe. 
  

2 Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
   Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
   Zegen wens ik je toe. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
 


