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 zondag  27 december-2020  
1e zondag na Kerst 

 

 

 Voorganger:    Ds. Cor Flobbe, Naarden 

 Organist:           Herman Schimmel 

          Lector:  Sipkje Schimmel 

  Zangers:      Sipkje Schimmel en Cor Flobbe 

                         

                              **************** 

DE  V O O R B E R E I D I N G 

 
De klok luidt – het wordt stil 

 
Welkom en begroeting  

 
   Zullen we samen bidden:  
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God, 

we zijn bij elkaar 

 

op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

 

naar onszelf 

naar U 

 

GOD  

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJF 

 

Drempellied: lied 210, 1 en 4 (**God van hemel...)  

 

1 God van hemel, zee en aarde 

Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 

ook in deze nieuwe dag. 

 

4 Wil mij als de nacht nabijkomt 

tot een lieve broeder zijn, 

in het donker van de afgrond, 

langs de grenzen van de pijn, 

die mij als gehoorzaam kind 

wakend en niet slapend vindt. 
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Bemoediging en groet 

v:        Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a:         SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 
v:         De Eeuwige die naar ons omziet 
a:         IN ZIJN LIEFDE MOGEN WIJ LEVEN 

v:         Wij groeten elkaar  
a:         IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

            EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 

 Lied: Psalm 72, 1 en 4 

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

4 Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

korte uitleg bij de zondag: Onschuldige kinderen... de kleur is 
rood. 
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gedicht: Wij waren kinderen...                                             

 Kyriegebed 

... daarom roepen wij: zingen lied 756, 1 en 8 (**Laat komen, 
Heer...) 

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 

Gloria: lied  487, 1 2 3  

1 Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo.2x 

 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 2x 

DE SCHRIFTEN 

Gebed 

 Lezing uit de Profeten: Jeremia 31, 15-17 

 

8 De nacht is als een graf, 

ontij heerst in het rond. 

Kom van de hemel af, 

o Ster van Gods verbond! 
 

2 Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 2x 
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Zingen: lied 510, 1 en 2  

1 O kerstnacht, schoner dan de dagen, 

hoe kan Herodes ’t licht verdragen, 
dat in uw duisternisse blinkt 
en wordt gevierd en aangebeden? 

Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
hoe schel die in zijn oren klinkt. 

2 Hij poogt d’onnoozle te vernielen 
door ’t moorden van onnoozle zielen, 

en wekt een stad- en landgeschrei 
in Betlehem en op de akker 
en maakt de geest van Rachel wakker, 

die waren gaat door beemd en wei. 
 

Lezing uit het Evangelie: Matteus 2, 13-23 

Zingen: Iona 2|7, 1 2 3 4 5  
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2. Er is een plaats waar handen die ons reikten 
nu vrij van vrees en letsel voortbestaan 

door liefde, die ook onze droefheid aanvoelt 
in traan na traan. 
 

3. Er is een plaats waar al wat hier teloorging 
zich daar ontplooit en tot zijn doel geraakt; 

waar jonge stemmen onbelemmerd zingen, 
blij en volmaakt. 

 
4. Er is een plaats waar God ons vragen aanhoort, 
de boosheid duldt en deelt in stomme smart; 

hij wil geloof en liefde teer herstellen, 
diep in ons hart. 

 
5. Jezus die vraagt dat wij als kind'ren worden, 

omarmt wie ons ontviel, in onze plaats. 
Eenmaal brengt God ons allen weer tezamen 
er is een plaats. 

Overweging  
 

Stilte - Muziek  

 Gebeden  - Stil Gebed – Onze Vader 
      

- we zingen daarbij als acclamatie “Hoor onze bede”  
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Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 

en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, Amen 
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Slotlied: lied 482, 1 en 3  

1 Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 

3 Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 

die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

Vredegroet, we wensen elkaar vrede: zingen 428  

Overvloedig geef Ik u; 

zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u, 
Ga en deel mijn liefde uit; 

vrede zij u. 

Zending en Zegen  

Collecte                                  

* * * * *  

 


