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We zijn stil bij binnenkomst. 

MUZIKALE INLEIDING 
The Christmas Way 

VOTUM 

ZINGEN 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heil’ge gloed. 

Kom met uw zachte glans 

doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Ik blijf op U in liefde staren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

BIJBELLEZING 
Jesaja 60 

1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt 

 en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. 

2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken 

 en donkere wolken de volken, 



AVONDGEBED 
twee december tweeduizendtwintig 

 

 

 

3 

 

maar over u zal de HEERE opgaan 

 en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 

3. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan 

 en koningen naar de glans van uw dageraad. 

[…] 

10. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen 

 en hun koningen zullen u dienen, 

want in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, 

 maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 

STILTE 
In stilte kunt u de bijbeltekst overdenken of nog eens rustig doorlezen. 

OVERDENKING  

MUZIKAAL INTERMEZZO 
In het licht 

GEBED 
De voorganger geeft tijdens het gebed ruimte voor persoonlijk gebed. 
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ZINGEN 
1. O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 

verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

5. O kom, die onze Heerser zijt, 

in wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

ZEGENBEDE 
Maleachi 4:2a 

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en 

onder Zijn vleugels zal genezing zijn. 

 

We verlaten de kerk in stilte. 
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We zijn stil bij binnenkomst. 

MUZIKALE INLEIDING 
O kom, o kom, Immanuël 

VOTUM 

ZINGEN 
Psalm 27 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de HEER die mij behouden zal! 

 

7. O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
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Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op den HEER en houd u onversaagd. 

BIJBELLEZING 
Johannes 1 

1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 

God. 

2. Dit was in het begin bij God. 

3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 

ding gemaakt dat gemaakt is. 

4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 

5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. 

STILTE 
In stilte kunt u de bijbeltekst overdenken of nog eens rustig doorlezen. 

OVERDENKING  

MUZIKAAL INTERMEZZO 
Vervul O Heiland het verlangen 

GEBED 
De voorganger geeft tijdens het gebed ruimte voor persoonlijk gebed. 
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ZINGEN 
1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

2. De duisternis gaat wijken 

van d' eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten, 

begroeten 't morgenrood. 

 

4. De zonne, voor wier stralen 

het nacht'lijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, 't eeuwig licht! 

 

5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal

ZEGENBEDE 
2 Thessalonicenzen 3:16  

Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei 

wijze. De Heere zij met u allen. 

 

We verlaten de kerk in stilte. 
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We zijn stil bij binnenkomst. 

MUZIKALE INLEIDING 
Hoor de engelen zingen d' eer 

VOTUM 

ZINGEN 
Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft.

BIJBELLEZING 
Openbaring 21 

1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en 

de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 

2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 

God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 

gemaakt is. 
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[…] 

22. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar 

tempel, en het Lam. 

23. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, 

want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 

24. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de 

koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 

STILTE 
In stilte kunt u de bijbeltekst overdenken of nog eens rustig doorlezen. 

OVERDENKING  

MUZIKAAL INTERMEZZO 
Zo is het beloofd 

GEBED 
De voorganger geeft tijdens het gebed ruimte voor persoonlijk gebed. 

ZINGEN 
1. Hoe lang nog tot uw vrede komt? 

Wanneer vertroost U Israël? 

Hoe lang tot uw Gezalfde komt 

en Davids huis in eer herstelt? 

Hoor ons gebed, zie ons verdriet; 

onthoud ons uw genade niet. 

O Trooster, geef ons hoop en moed 

als U ons ongezien ontmoet. 
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2. U leidt mij naar uw heiligdom; 

ik zie de hoop van Israël. 

Uw rijk van recht en vrede komt: 

de volken zien en staan versteld. 

Gezegend is de Vredevorst, 

de Redder die uw volk verlost. 

Gezegend is dit heilig Kind, 

dat door zijn dood de wereld wint. 

  

 

3. Nu laat U mij in vrede gaan, 

want U lost uw beloften in. 

Ik neem uw redding dankbaar aan, 

tot eens de wereld vrede vindt. 

Wanneer ik hier mijn ogen sluit, ) 

heet U mij welkom in uw huis. ) 

Ik leef het leven tegemoet,  ) 2x 

tot ik U zie en U ontmoet!  ) 

 

Nu laat U mij in vrede gaan. 

ZEGENBEDE 
1 Petrus 5:10  

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – 

toerusten, bevestigen, versterken en funderen. 

 

We verlaten de kerk in stilte. 

 

 


