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Voorganger: ds. Janneke Herweijer 
Ouderling : Willem Jan Duininck 
Organist: Niels Eversdijk 
Met muzikale medewerking van  de cantorij olv Corrie Smits- Harinck 
en Gijs Westerlaken (euphonium)  en Cynthia van den Heuvel 
(klarinet)  
Diaken : Joop Liplijn 
Beamer: Harmen Schot 
Lector: Wilke Fondse 
Koster: Martin Bijkerk 
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Praeludium: Wie schön leuchtet der Morgenstern van Dietrich  
Buxtehude 
 

Samenzang: Lied 478: Komt verwondert u hier mensen : 1, 2 en 4 
 

 
 
2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 

hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
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zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 

 
4. O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

 

Cynthia en Gijs spelen ”O little Town of Bethlehem” 
 

Welkom ( ouderling van dienst) 
 

Zingen : Lied 477 : 1 en 3, Komt allen tezamen 
 

1.  Komt allen tezamen,  
 jubelend van vreugde: 
 Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 Komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
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Drempelgebed 
 

Bemoediging en groet 
 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:  Uw naam zegt ons dat U uw wereld trouw blijft 
V:  Uw licht is deze nacht over uw wereld op gegaan, 
G:  en het duister heeft dit licht niet in haar macht gekregen. 
V:  Gedenk dan de namen die ons uw licht hebben getoond. 
G:  Vrouwen en mannen die ons hierin zijn voorgegaan. 
V:  Genade, trouw en vrede zij U van God onze Vader van Jezus 

Christus de Heer, en van de Heilige Geest. 
G:  Amen.  
 

Zingen : In de kleine stad van Juda   
 

Cantorij: In de kleine stad van Juda, het geringe Bethlehem 
Is geschied wat in de Schriften staat gesproken over Hem 
Door Wie God aan ons onthult, hoe de schepping wordt vervuld. 

 

Allen: Wat de eeuwen door geloofd werd, neemt gestalte aan in Hem, 
Die ter wereld is gekomen in een stal van Bethlehem, 
En dit schamele begin luidt een nieuwe toekomst in. 

 

Allen :  Zoals de getuigen melden, is het kind van Bethlehem 
Van de vrede taal en teken, loopt het leven uit op Hem. 
En zo wordt ons openbaar: Jezus maakt God voor ons waar. 

 

Gebed besloten met gezongen kyrië ( lied 299d) 
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Zingen : lied 506: 1 en 2: cantorij, 4 : allen. Wij trekken in een lange 
stoet. 
 

Cantorij: 
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Cantorij: 2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

Allen: 4. Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

De adventskaarsen worden aan gestoken 
 

Project met projectlied 
 

Levenslicht 
Projectlied advent en kerst 2022 – Kind op Zondag 
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Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 

Kerst (Maria): 
Een jonge vrouw uit Nazaret 
wordt door de hemel opgemerkt. 
Maria krijgt een koningskind 
omdat Gods nieuwe tijd begint.   

 

Verhaal voor de kinderen : “Een kleine kerstster” 
 
Cynthia en Gijs spelen “Deck the Halls” 
 

Gebed 
 

Lezing : Jeremia 23: 5-8 ( lector) 
 

Zingen : lied 995: 1 en 2 ( allen) 
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2. O Vader, trek het leed u aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
doe ons hun naasten zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 

Lezing : Mattheüs 1: 18-25 ( lector)  
 

Zingen : lied 455: 4 ( allen) 

 
 

Overweging 
 

Cantorij zingt : Lute boek lullaby ( cantorij) 
 

Vertaling:  
Zoet was het lied dat de maagd zong, 
toen ze naar Bethlehem in Judea kwam 
en een zoon baarde, 
die gezegend was en Jezus werd genoemd: 
Slaap maar, slaap maar ….. 
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“Lief kind”, zong zij, “mijn zoon”, 
en ook een Redder geboren, 
die het op zich nam uit de hoogte te komen, 
om ons die verloren waren te bezoeken, 
Slaap maar, “Lief kind”, zong zij 
en wiegde hem liefdevol op haar knie. 

 

Zingen : lied 475 ( allen) 

 
 

2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 
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3. Temidden van de nacht des doods 
zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
O zonlicht, mild en mateloos, 
uw gloed heeft mij genezen. 
O zon die door het donker breekt 
en ’t ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

Tijdens de inzameling der gaven spelen Cynthia en Gijs: “ O holy 
Night” 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Slotlied: lied 496 : 1 en 3 ( allen) 
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3. Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 

 

Gezongen zegen ( cantorij): 
 

Cantorij :  Christ beneath me, Christ above me, Christ in quiet, Christ in 
danger, Christ in hearts of all that love me, Christ in care of 
friend  and stranger.( 2x) 

 

Zegen:   
Dat het licht in de duisternis, Jezus Christus, ons licht moge 
zijn 
Dat zijn naam Immanuël- God met ons- ons leven in beweging 
zet. 
Dat zijn licht onze ster moge zijn om te volgen. 
Dat dit volgen ons aanzet tot het laten bloeien van geloof, 
hoop, en liefde, 
Dat er zo bloemen bloeien, hoe lang en hoe donker onze nacht 
nog zal zijn. Amen. 

 

Na de dienst zingen we : Ere zij God 
 

Postludium: Hallelujah Chorus ( Messiah) van Georg Friedrich Händel  
 


