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(Orgel)muziek 

De klok luidt  

Welkom en drempelgebed 

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 BLIJFT 

 

Lied:  “Gegroet jij jij ” (3x) 
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Begroeting: 

      v:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
      a:  SCHEPPER EN BEHOEDER  VAN ALLE LEVEN 
      v:  God, laat  uw licht over ons leven schijnen 
      a:  UW LIEFDE OVER AL ONZE DAGEN 
      v:  Wij groeten elkaar  
      a:  IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 
  EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 

 
Zingen : Lied 137 A 

137a:1 
Toen wij zaten langs het water 
in het verre Babylon, 
hing de lier er aan de wilgen, 
lag een klaaglied op de tong. 

137a:2 
De bewakers zeiden spottend: 
‘Zing nog eens een lied van thuis!’ 
Maar wij staarden in de leegte, 
hopeloos ver weg van huis. 
 

137a:3 
In de ballingschap te zingen, 
is dat niet te veel gevraagd? 
Onze stem breekt van ellende 
want ons lot is godgeklaagd. 

137a:4 
Wanneer zal God ons bevrijden? 
Kom, verbreek de tirannie! 
Dan veranderen de tranen 
in een juichend Sionslied! 
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  “Idiot Prayer” – Nick Cave 
         https://www.youtube.com/watch?v=0mdfGJwlEaU 

   “Euthanasia” – Nick Cave & The Bad Seeds     
              https://www.youtube.com/watch?v=1r55tjbmBQM 

I look for you underneath the damp earth 
I look to you in the night sky 
I look to you in underneath the thorn bush 
I look for you in the old city 
And in looking for you I lost myself 
Lost myself in time 
 
Lost myself into the damp earth 
Lost myself in the night sky 
Lost myself underneath the thorn bush 
Lost myself in the old city 
And in losing myself I found myself 
Found myself in time 
 
Oh, when you stepped out of the vehicle 
And attached yourself to my heart 
It was a kind of dying 
A kind of dying 
Dying of time 
 

And I fled from the old city 
Fled underneath the thorn bush 
Fled into the night sky 
Fled underneath the damp earth 
Where I passed through a doorway 
And found you sitting at the kitchen table 
And smiling 
That smile that smiles, that smiles 
That smile that smiles, that smiles 
That smile that smiles, that smiles 
Smiles just in time 

https://www.youtube.com/watch?v=1r55tjbmBQM
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Zingen Lied 350 1,2,4 en 7 
 

350:1 
Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
 

350:2 
Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit de hoge vrede haalt. 

350:4 
Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort, 
de Vader is het die ons hoort. 

350:7 
Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 

 
Lezen Matteus 2: 9 - 23 

Zingen Lied 510: 1, 2 en 5 

510:1 
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. 
 

510:2 
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. 

510:5 
Bedrukte Rachel, schort dit waren: 
uw kinders sterven martelaren 
en eerstelingen van het zaad, 
dat uit uw bloed begint te groeien 
en heerlijk tot Gods eer zal bloeien 
en door geen tirannie vergaat. 

 

 

Overweging 
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Muziek 
 
Gaven en Gebeden, afgesloten met Onze Vader 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 707 
 

707:1 
Dragende, moederlijke God, 
U baarde mij, ik ben uw kind. 
Schepper die mij de adem geeft, 
U bent mijn zon, mijn weer en wind. 
 

707:2 
Gevende, moederlijke Zoon, 
U werd een mensenkind als wij, 
U voedde mij met hemels brood, 
als levensgraan stierf U voor mij. 

707:3 
Zonnige, moederlijke Geest, 
kus mij nu wakker als het graan, 
dan zal ik groeien in geloof 
tot ik voor U in bloei zal staan. 

 

 
 
Zegen       zingen Lied 263 
 
 263:1 

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
263:2 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
263:3 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
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 daarna samen uitgesproken: 
 

Dat de liefde van God 
onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 
 
 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
AMEN  
 
Muziek 

 
Collecten:  
Door het niet samen mogen komen missen wij als kerk niet alleen het samen zijn 
maar ook de collecteopbrengsten. Wij vragen u toch een bijdrage te doen. Dat kan 
op verschillende manieren: 

1. Inleveren van collectebonnen of contant geld bij Ruud Viëtor of Roelof 
Smelt 

2. Zelf overmaken naar rekening van kerkrentmeesters (NL23 RABO 0124 
0915 47) of diaconie (NL57 RABO 0124 0698 86). Evt. met vermelding van 
speciaal doel.   

 
 
 
 

In deze weken van kerkomroep zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. 
Mogelijk hebt u ook ideeën / suggesties waar wij verder mee kunnen gaan. 

Al uw reacties kunt u kwijt via het adres:  reactieviering@pknhuissen.nl 
of telefonisch via 06-2129 4143 (ds. Matthijs Glastra). 

mailto:reactieviering@pknhuissen.nl

