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               Orde voor de viering 
op zondag 27 december 2020  

aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Pastor Hessel Hansma 

Muzikale begeleiding: Jorik Woltmeijer 
 

 
Muziek 
 
Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 
Lied van het begin: Lied 470: 1 en 4 
 
1. U Jezus Christus loven wij, 
die een mens zijt, ons nabij, 
die uit een maagd geboren zijt, 
de hemel is om U verblijd. 
Kyrieleis. 

4. Het eeuwig licht staat aan ’t begin, 
neemt de hele wereld in. 
Al is de nacht ook nog zo dicht, 
het maakt ons kinderen van het licht. 
Kyrieleis. 

 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 93: 1 en 4 
 

1. De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Gebed voor de nood in de wereld 
 
Lofzang: Lied 474: 1, 4 en 5 
 

1. Loof God, gij christenen, maak Hem groot 
in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 
 
4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
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Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 
 
5. Hij wordt een knecht en ik een heer: 
wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer 
als Jezus heeft voor mij, 
als Jezus heeft voor mij. 

 
Inleiding op de lezingen: 
 
Lezen: Jesaja 61: 10 – 62: 3 
 
Enkele gedachten 
 
Zingen: Lied 176: 2 
 

2. Uw luister gaat als dageraad 
voor alle volken blinken. 
Gij draagt voortaan een nieuwe naam 
die God u toe zal denken. 
O kroonjuweel, o donk're gloed, 
o kleinood Gods dat flonk'ren moet 
met glans die Hij zal schenken. 

 
Lezen: Galaten 3: 23 – 4: 7 
 
Enkele gedachten 
 
Zingen: Lied 827: 1 en 4 
 

1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 
Hoog is de hemel boven ons verstand 
en onder onze voeten hier beneden 
de goede grond, het groene moederland. 
 
4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

 
Lezen: Lucas 2: 33-40 
 
Enkele gedachten 
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Zingen: Lied 739: 4, 5 en 6 
 

4. Wat van toen Simeon Hem dicht 
heeft aan zijn hart gehouden? 
‘Gij laat, Heer, naar uw woord uw knecht 
in vrede gaan, nu hij uw licht 
voor aller volken aangezicht, 
uw heerlijkheid aanschouwde!’ 
 
5. En wat verhaalde zij ons nog 
van toen Hij kind was later? 
‘Toen wij Hem misten op de tocht, 
vroeg Hij: Wat hebt gij Mij gezocht? 
Want Ik moest doen, gij wist dat toch, 
de dingen van mijn Vader.’ 
 
6. Wie heeft van zo nabij gehoord, 
wat God sprak tot de aarde? 
Maria, moeder van het woord, 
spreekt ook in onze oren door 
wat zij van God ontving in ’t oor 
en in haar hart bewaarde. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 159A: 1 en 2 
 

1. Nu is het woord gezegd 
waarmee, o Heer, uw knecht 
wordt vrijgekocht in vrede, 
mijn ogen zijn vervuld 
van ’t heil dat Gij onthult 
en dat Gij doet geschieden. 
 
2. Gij hebt het opgericht 
voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 

 
Zegen 
 
 
Uw gaven kunt u overmaken op de rekeningnummers van de diaconie en de kerk, 

 zoals vermeld op de website en in Samenspraak. 
Ook kun  u de GIVT gebruiken. 

 
 


