
Orde van dienst m.m.v. cantorij Laudate o.l.v. Jacqueline Schroten 

  
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.  
  

Luiden van de klok 
  
Stilte  
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  
NLB 437: 1 (cantorij), 2 en 3 
  

1 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 
   daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
   Ruk open, rijt ze uit het slot, 
   de hemeldeuren, Zoon van God. 
  
2 Dauwt, hemelen, schenkt u maatloos uit,  3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
   daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.     dat berg en dal van lente lacht. 
   Gij wolken, breekt in regens neer,      O aarde, wek die roze rood, 
   regent de Heiland, Israëls Heer.      ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 
  
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  Hier zijn we, God, uw kinderen. Het is donker om ons heen. 
 G: We hebben uw licht nodig. Wijs ons een weg, God.  
V: Laat ons tekens van hoop zien in donkere tijden.  
 G: Amen.            (gemeente gaat zitten) 
 
Aansteken kaarsen 
  
Zingen: NLB 437: 2 (cantorij), 3 en 5  
  

2 Dauwt, hemelen, schenkt u maatloos uit, 
   daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
   Gij wolken, breekt in regens neer, 
   regent de Heiland, Israëls Heer. 
  
3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,  5 Gij klare zon, gij schone ster, 
   dat berg en dal van lente lacht.      door ons aanschouwd van eindloos ver, 
   O aarde, wek die roze rood,      o zon ga op, o zonneschijn, 
   ontspring, Heer, aan der aarde schoot.     laat ons niet in het donker zijn. 
  
Welkom en inleiding op de dienst: bloemschikking  
  

 



Gebed met tussendoor gezongen: NLB 463: 1 (cantorij), 6, 7 en 8 
  

1 Licht in onze ogen,    6 Kyrie eleison, 
   redder uit de nacht       dat Gij U erbarmt, 
   geldt uw mededogen      onze kille koude 
   nog wie U verwacht?      met Uw licht verwarmt! 
  
7 Christe eleison,    8 Kyrie eleison, 
   nog is niet verstomd      wees genadig, Heer! 
   ons verlangend roepen      Breng ons naar de morgen 
   dat Gij spoedig komt!      wacht niet langer meer! 
  
Lezen: Matteüs 1: 1-17 en Genesis 49: 8-12  
  
Zingen:  NLB 442: 1 en 2  
  

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
   Verlos mij van mijn bange pijn!     waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
   Zie, heel mijn hart staat voor U open    Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
   en wil, o Heer, uw tempel zijn.     mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
   O Gij, wien aarde en hemel zingen,    Blijf in uw liefde mij bewaren, 
   verkwik mij met uw heilige gloed.     waar om mij heen de wereld woedt. 
   Kom met uw zachte glans doordringen,    O, mocht ik uwe troost ervaren:  
   o zon van liefde, mijn gemoed!     doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
  

Overdenking   
  

Zingen: NLB 452: 1 (cantorij), 2 en 3 
  

1 Als tussen licht en donker   2 Die lange nacht, die winter 
   de tijd zijn stroom versnelt,      doorstaan wij met geduld; 
   zijn wij in U verzonken,      wij leven ongehinderd, 
   ons hart raakt niet ontsteld:     de dagen zijn vervuld, 
   Gij leeft en houdt de wacht,     Gij hebt het woord volbracht,  
   wij hebben niets te vrezen,      dat feilloos staat geschreven 
   de slaap zal ons genezen.      en keert niet ijdel weder. 
   Gij waakt de ganse nacht!      Uw licht komt na de nacht! 
  
3 O hemellichaam Jezus  
   dat ieder mens verlicht, 
   wij staan in U te lezen, 
   Gij zijt ons vergezicht, 
   de dageraad breekt aan, 
   uw komst is niet te keren, 
   wil ons de eenvoud leren, 
   leer ons uw toekomst aan! 
 

Zingen (terwijl de tafel wordt klaargemaakt): NLB 387: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Als wij weer het brood gaan breken  2 Als wij van de feestwijn drinken 
   dat Gij, Heer, ons geeft,      die Gij, Heer, ons geeft, 
   leer ons dan met hem te delen     leer ons dan om te gedenken, 
   die geen deel van leven heeft.     wie een lege beker heeft. 



 3 Als wij samen in de kring staan  4 Als wij weer de lofzang zingen 
   om wat Gij ons geeft,      om wat Gij ons geeft, 
   leer ons dan om vast te houden     leer ons dan voor hem te roepen 
   wie geen hand in handen heeft.     die geen stem meer over heeft. 
  
5 Als wij zo de toekomst vieren 
   die Gij, Heer, ons geeft, 
   leer ons dan vandaag te zorgen 
   voor wie zelfs geen morgen heeft. 
  

Collecte  (1e: diaconie / 2e: PGE)   
  
Nodiging 
  
Tafelgebed (cantorij, voorganger en gemeente) 
Allen:  Gij die weet wat in mensen omgaat 
  aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid.  
Solo:  Gij die ons denken peilt en ieder woord naar waarheid schat,   
     en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 
Cantorij: Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart, 
  Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht. 
  En niemand, of hij heeft een naam bij U.  
Solo:  En niemand valt, of hij valt in uw handen  
  en niemand leeft, of hij leeft naar U toe.  
Allen:  Maar nooit heeft iemand U gezien.  
  In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.  
  En diep in de aarde klinkt uw stem niet;  
  en ook uit de hoogte niet  
Solo:  En niemand die de dood is ingegaan,  
  keerde ooit terug, om ons van U te groeten.  
Allen:  Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd.  
  Gij alleen weet, wat dat betekent. Wij niet.  
  Wij gaan de wereld door met dichte ogen.  
Cantorij Maar soms herinneren wij ons een naam,  
  een oud verhaal dat ons is doorverteld,  
  over een mens die vol was van uw kracht,  
  Jezus van Nazareth, een Jodenman. 
Allen:  In hem zou uw genade zijn verschenen,  
  uw mildheid en uw trouw, 
  in hem zou voorgoed  
  aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat:  
  weerloos en zelveloos, dienaar van mensen.  
Solo:  Hij was, zoals wij zouden willen zijn:  
  een mens van God, een vriend, een licht;  
  een herder die niet ten eigen bate heeft geleefd  
  en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven;  



Cantorij: Die in de laatste nacht dat hij nog leefde,  
  het brood gebroken heeft en uitgedeeld  
  En heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn lichaam,  
  zo zult gij doen tot mijn gedachtenis. 
Allen:  Toen nam hij ook de beker en hij zei:  
  Dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed,  
  dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden.  
  Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. 
Solo:  Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom  
  dit brood en breken het voor elkaar:  
Cantorij: Om goed te weten wat ons te wachten staat,  
  als wij leven hem achterna.   
Allen:  Als Gij hem hebt gered van de dood,  
  God, als hij, dood en begraven, toch leeft bij U:  
  redt dan ook ons en houdt ons in leven,  
  haal ook ons door de dood heen, nu;  
  en maak ons nieuw, want waarom hij wel,  
  en waarom wij niet? Wij zijn toch ook mensen. 
  

Onze Vader 
  

Viering van het Heilig Avondmaal en zingen: 
 Taizé 2 Wait for the Lord, whose day is near. 
   Wait for the Lord; be strong, take heart! 
  

 Taizé 67 Let all who are thirsty come. Let all who  
   wish receive the water of life freely. 
   Amen, come Lord Jesus.  
   Amen, come Lord Jesus. 
  

 NLB 117d  Laudate omnes gentes, 
   laudate Dominum. 
   Laudate omnes gentes, 
   laudate Dominum. 
  

Gebeden 
  

Zingen: NLB 439: 1, 2 en 3  
  

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. 
 



2 Bereid dan voor zijn voeten     3 Een hart dat wacht in ootmoed 
   de weg die Hij zal gaan;      is lieflijk voor de Heer, 
   wilt gij uw Heer ontmoeten,      maar op een hart vol hoogmoed 
   zo maak voor Hem ruim baan.      ziet Hij in gramschap neer. 
   Hij komt, - bekeer u nu,       Wie vraagt naar zijn gebod 
   verhoog de dalen, effen      en bidden blijft en waken, 
   de hoogten die zich heffen        in hem wil woning maken 
   tussen uw Heer en u.      het heil, de Zoon van God. 
  

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). 
  

 


