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Van harte welkom in de kerk. 
 
Op de eerste zondag na Kerst maken we een gang door het 
Kerstevangelie van Lucas, en staan we stil bij Maria, de herders, de 
engelen, Hanna en Simeon, die allemaal een rol spelen rond de 
geboorte van Jezus Christus. We zingen daarbij o.a. liederen uit de 
Engels/Anglicaanse traditie uit het Liedboek en uit de bundel ‘Het 
liefste lied van overzee’ van Sytze de Vries. Het zijn bekende 
(advents- en Kerst)melodieën met nieuwe Nederlandse teksten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Wilco Kleinhesselink 
ouderling: Huib Jongenburger 

diaken: Pieter ten Boom  
lector: Wouter Veldhuizen  

collectanten: Huib Jongenburger en Hetty Snippe  
kosters: Jan en Coby Kuiperij  
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Lobt Gott , ihr Christen alle gleich, D. Buxtehude 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
 Op het orgel wordt gespeeld: Alleluja! Freuet euch, ihr 

Christen alle, J.S. Bach 
  Wij gaan staan 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 
o. God, u die ons nabij komt  
 in een mensenkind, Jezus van Nazaret, 
   zie ons hier aan: 
g. RICHT OP WIE IS NEERGEBOGEN, 
 MAAK VRIJ WIE IS OPGESLOTEN, 
 WEES EEN LICHT VOOR ONS UIT. 
 AMEN. 
 
Lied 468: 1, 2, 3 en 4 (Prijs de Heer die herders prijzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 
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3 Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 
 

4 Aan de koning uitverkoren, 
uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 
Vredegroet 
 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie  
v. … 
 daarom bidden wij: we zingen Lied 301g   

 
direct aansluitend zingen wij het Glorialied: Lied 518: 6 en 7 
                                   (van het lied ‘Hoe helder staat de Morgenster’)   
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7 Hoe is Hij mij zo innig na, 
 de alfa en de omega, 
 mijn hart doet Hij ontbranden. 
 Hij zal mij tot zijn lof en prijs 
 opnemen in zijn paradijs, 

dan klap ik in de handen. 
Amen, 
amen, 
kom mij troosten 
allerschoonste, 
mijn begeren, 
toef niet langer, kom o Here. 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … zo bidden wij allen: Lied 333 (2x)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij het Evangelie volgens Lucas 1: 26-38 Over Maria en het 
bezoek dat engel Gabriël haar brengt, en het lied dat Maria zong. 
 
Lied 42: 1, 2, 3, 4 en 5 (Met hart en ziel) 
       Uit: Het liefste lied overzee 
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2 Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam! 
 Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht. 
 Mijn lied zet anderen tot zingen aan: 
 Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht. 
 
3 Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand. 
 Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd, 
 maar schuift de machtigen voorgoed aan de kant. 
 Met hart en ziel bezing ik zijn beleid. 
 
4 Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot! 
 De pracht en praal zal Hij in stukken slaan. 
 Wie honger had vindt dagelijks zijn brood. 
 Wie rijk was blijft met lege handen staan. 
 
5 Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar! 
 Wat Abraham beloofd is blijft van kracht: 
 Aan ons wordt zijn ontferming openbaar. 
 Zij zegenen zijn grootheid dag aan dag. 
 
Bij het Evangelie volgens Lucas 2: 1-7      
 De geboorte van Jezus 
 

Lied 48: 1, 2, 3 en 4  Waar eens David is geboren.  
        Uit: Het liefste lied overzee 

 
 



-8- 
 

 
2 In de armen van zijn moeder 

wordt de liefde zijn tegoed. 
Daar leert Hij van harte zingen 
van de God die wond’ren doet. 
Liefde leidt Hem tot de dood, 
tot Hij rust vindt in haar schoot. 
 

3 Alle dagen van zijn leven  
heeft dit kind ons liefgehad 
met ontferming diep bewogen 
over wie geen herder had. 
Hij, die alle mensen weidt 
Met zijn staf van lieflijkheid. 
 

4 Eenmaal zullen wij aanschouwen  
wat ons hart nu nog verwacht, 
gaat zijn liefde zich ontvouwen 
als het einde van de nacht. 
Hij zal stralen als de zon, 
toen de eerste dag begon. 

 
Bij het Evangelie volgens Lucas 2: 8-14  
 De herders en de engelen 
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Lied 479: 1, 2 en 4 (Een lied weerklinkt in deze nacht) 

 
2 Niet langer drukt ons droefheid neer: 

wij vinden vreugde in de Heer. 
Niet langer drukt ons droefheid neer: 
wij vinden vreugde in de Heer. 
Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
schept ons een dag vol zaligheid. 
 

4 Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied. 
Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied: 
glorie aan God, want vrede is 
nu hartslag der geschiedenis. 

 
Bij het Evangelie volgens Lucas 2: 15-20 
 De herders die met eigen ogen gaan zien wat hen verteld is, en  
 Jezus, liggend in een kribbe, een voerbak voor de dieren. 
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Lied 503: 1, 2, 3 en 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 

3 Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis; 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
 

4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 

 
Schriftlezing: Evangelie volgens Lucas 2: 22-40 
22Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet 
van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar 
Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23zoals is 
voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon 
moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24Ook wilden ze het offer 
brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven 
of twee jonge gewone duiven. 
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25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26Het 
was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven 
voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27Gedreven 
door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun 
kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet 
gebruikelijk is, 28nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de 
woorden: 
29‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
    zoals u hebt beloofd. 
30Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
31die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
32een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
   en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
33Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd 
gezegd. 34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 
‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist 
zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35en zelf zult 
u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van 
velen aan het licht komen.’ 
36Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit 
de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had 
ze zeven jaar met haar man geleefd, 37en ze was nu al vierentachtig 
jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht 
diende met vasten en bidden. 38Op dat moment kwam ze naar hen 
toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die 
uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 
39Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, 
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40Het 
kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods 
genade rustte op hem. 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 2: 1 en 2 (Al het lange wachten, melodie: Lied 505) 
  Uit: Het liefste lied overzee 
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2 Hij, het licht der wereld, 

stralend, wijd en zijd, 
Hij belicht ten volle  
Isrels heerlijkheid. 
Is ons lange wachten 
weldra ook gedaan? 
Laat ons hem ontmoeten 
en in vrede gaan. 
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Korte uitleg 
 
Stilte 
 
Orgelspel   
 
Lied 527: 1, 2, 3, 4 en 5  (Uit uw hemel zonder grenzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Als een kind zijt Gij gekomen, 

als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 

3 Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 

4 Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 

5 Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
Dank- en voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
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 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. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is de eindejaarscollecte, bestemd voor eigen plaatselijk 
kerkenwerk. 
 
Orgelspel: Canzonetta in G, D .Buxtehude 

  Wij gaan staan 
 
Slotlied 487: 1 en 2 (Eer zij God in onze dagen) 
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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. 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen Gezongen zegen Lied 430 
 
v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
 
Refrein allen: (2x)  
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v. Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 Met vrede gegroet 
 en gezegend met licht! 
 
 
Orgelspel: Concerto del signor Albinoni, deel 3, J.G. Walther 
 

 
 

Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 
en limonade klaar. Welkom! 


