
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 muziek als voorbereiding op de dienst. 
  
Luiden van de klok     
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 84: 1 en 2 
  
  

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,   2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
   het huis waar Gij uw naam en eer      beschermt en koestert al wat leeft. 
   hebt laten wonen bij de mensen.      De mus, de zwaluw vindt een woning. 
   Hoe brand ik van verlangen om      Haar jongen zijn in veiligheid.   
   te komen in uw heiligdom.       Mij is een schuilplaats toebereid 
   Wat zou mijn hart nog liever wensen     in het paleis van U, mijn koning. 
   dan dat het juichend U ontmoet      Heil hen die toeven aan uw hof 
   die leven zijt en leven doet.      en steeds zich wijden aan uw lof.   
  
Bemoediging en groet 
V: De Heer is met U. 
 G: Ook met U is de Heer. 
  

V: Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heer, onze levensbron. 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die als mens onder ons is komen wonen en eindeloos van mensen houdt. 
 G: die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen. 
V: U die in Jezus Christus ons leven nieuw wil maken. 
 G: Open ons voor het geheim van uw liefde en uw toekomst.  
V: Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld, van God, de Vader, die achter ons staat  
     van Jezus, de Zoon, die met ons gaat  door de Heilige Geest,  die als een beschermende mantel  
      om ons heen wil zijn. 
 G: Amen  
  
Welkom 
  
Zingen: Ps 84: 3 en 6 
  
  

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,   6 Want God onze Heer die ons mild 
   die naar uw tempel zich begeeft,      bestraalt als zon, beschermt als schild, 
   zijn hart wijst hem de rechte wegen.     zal in genade ons verhogen. 
   Zij trekken op van overal       Zijn hand onthoudt het goede niet 
   en, gaat het door het dorre dal,      aan wie oprecht Hem hulde biedt 
   dan valt op hen een milde regen.     en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
   Ja, in het hart van de woestijn      Heer, die het al in handen houdt, 
   ontspringt een heldere fontein.      welzalig die op U vertrouwt. 
  
Drempelgebed 
 
 



Zingen: NLB 512: 1, 3, 4 en 5  
  

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed   3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
   klinkt mij uw naam in 't oor,      mijn koning en profeet, 
   uw naam die mij geloven doet:      mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
   Gij gaat mij reddend voor;       mijn weg waarop ik treed; 
  

4 al wat ik doe, al wat ik wil,    5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
   het is te zwak, te koud,       een zon diep in de nacht, 
   maar sterk en vurig wordt mijn ziel    roep ik uw nadering reeds uit 
   wanneer zij U aanschouwt.      omdat ik U verwacht.  
  

Kyriëgebed  
  

Zingen (glorialied): Aan U, Vader, alle glorie: 1, 2 en 3 (mel. NLB 103c)  
  

1 Aan U, Vader, alle glorie    2 Om de Zoon U alle glorie, 
   om het lichten van uw trouw,      woord van eer ons toegezegd. 
   die met vrede uit den hoge       Vleesgeworden vriend en naaste, 
   onze aarde nieuw bedauwt.      ons tot brood voor onderweg. 
   U de ere, U de glorie,       U de ere, U de glorie, 
   zon die ons in leven houdt.       woord op onze tong gelegd. 
 
3 Door de Geest U alle glorie, 
   die als lofzang in ons leeft 
   en als nieuwe wind de aarde 
   eenmaal haar gelaat hergeeft. 
   U de ere, U de glorie, 
   adem die in mensen leeft.  
  

Gebed om de Heilige Geest 
  

Lezen: Jesaja 61: 10 - Jesaja 62: 3  
  

Zingen: Ik verheug mij in de Here: 1, 2 en 3 (melodie: Pssalm 42) 
  

1 Ik verheug mij in de Here,    2 Hij heeft in zijn hoge woning 
   ja mijn ziel juicht in mijn God,      zelf mij met het heil bekleed, 
   die bij mij zich in deed keren,       met het recht van Hem, de Koning, 
   stelde onder zijn gebod:       die mij zijn gezalfde heet. 
   uit te roepen wijd en zijd,        En zo leef ik in zijn naam 
   vrede en gerechtigheid.       en ik ben Hem aangenaam: 
   Want vervuld is in mijn dagen      bruid die op het schoonst zich sierde, 
   ’t jaar van ‘s Heren welbehagen.      stralend voor haar hoog-gevierde 
  

3 Hij, de Ongeëvenaarde, 
   die mij uitverkoren heeft, 
   vraagt slechts dat ik goede aarde 
   zijn zal voor wat in mij leeft: 
   dat zijn woord, dat goede zaad, 
   in mij opsta tot de daad, 
   dat zijn rijk van recht en vrede 
   zichtbaar worde hier en heden.  
 



Lezen: Lucas 2: 22 - 40  
  

Zingen:  NLB 159b: 1. 2 en 3 
  

1 Nu laat Gij, Heer, mij gaan;  2 Mijn ogen zagen aan  3 Een glans van heerlijkheid 
   wat mij is toegezegd     hoe Gij een stralend licht    ligt over Israël, 
   hebt Gij voldaan -      hebt op doen gaan      en wijd en zijd 
   ik ga in vrede.      voor alle volken.      schenkt Gij uw zegen.  
  

Overdenking    Stilte 
  

Zingen: NLB 505: 1, 2 en 3  
  

1 In de nacht gekomen  2 In de nacht gekomen  3 In de nacht gekomen 
   kind van hogerhand,     kind dat met geduld      onmiskenbaar kind, 
   licht in blinde ogen,      eeuwenoude dromen     kom, doorwaai de bomen, 
   licht dat zingend brandt,     eindelijk vervult,      zachte zuidenwind, 
   kom in onze dagen,      kom in onze dagen,      kom in onze dagen, 
   kom in onze nacht,      kom in onze nacht,      kom in onze nacht, 
   hoor de aarde klagen-     kom met uw gestage,     laat uw morgen dagen, 
   Heer, de wereld wacht!     milde overmacht.      kom - de wereld wacht.  
  
Dankgebed - Voorbeden - Stilte – Onze Vader 
 
Collecte  (1e: diaconie / 2e: PGE)   
  
Zingen:  : 1, 2 en 3 (Melodie: O kindeke klein)  
  

1 O kind van het licht, o ster in de nacht.  2 O kind van het licht, o ster in de nacht. 
   Gezonden als een hemelgroet,      Gekomen als het Woord van Hem 
   een mensenkind van vlees en bloed     die tot ons spreekt met klare stem 
   verschaft de wereld nieuwe moed.     hier in dit kind van Bethlehem. 
   O kind van het licht, o ster in de nacht.     O kind van het licht, o ster in de nacht. 
  
3 O kind van het licht, o ster in de nacht. 
   De liefde die de hemel schenkt 
   wanneer de Eeuwige ons wenkt 
   is vreugde die de vrede brengt. 
   O kind van het licht, o ster in de nacht.  
  

Zegen       Zingen:  Amen, amen. 
  

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 


