
 

             1 

	
            

                     Orde  voor de dienst van zondag 26 december 2021 
in de Goede Herderkerk 

                                
Voorganger: Pastor Hessel Hansma 

       Pianist:  Jorik Woltmeijer 
Lector: Hanny Luinge-Kramer  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Muziek voor de dienst op piano door Jorik 
 
Welkom  
 
Lied: Kom tot ons de wereld wacht Lied 433: 1, 2, 3, 4 en 5 
https://www.youtube.com/watch?v=f-fxZz_b2fU 
 

1 Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 

2 Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held.  

3 Gij daalt van de Vader neer 
 tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgegaan  
en hemelwaarts opgestaan.  
 

4 Uw kribbe blinkt in de nacht  
met een ongekende pracht.  
Het geloof leeft in dat licht  
waarvoor al het duister zwicht.  

   5 Lof zij God in ’t hemelrijk,  
   Vader, Zoon en Geest gelijk,  
   nu en overal altijd,  

       nu en tot in eeuwigheid.   
 
Groet en bemoediging 

Gebed (aansteken van vijf kaarsen)  

Lied ‘Licht in onze ogen’ Lied 463: 1, 2, 6 ,  3, 4, 7,   5 en 8 
https://www.youtube.com/watch?v=GQqvCLYF13E 
 
1 Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

2Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

 
6 Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 

 
3 Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
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4 Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat 

7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 

 
5 Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 

 
8 Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 

Gebed voor de nood in de wereld 
 
Loflied: Nu gaat de hemel open Lied 499: 1, 2 en 4 
 https://www.youtube.com/watch?v=Wth4-jMLmek 
 
1 Nu gaat de hemel open, 
de aarde raakt in bloei, 
de vrede daalt van boven, 
God lacht de mensen toe. 
 

2 Een kind ligt in de kribbe, 
Gods Zoon gaat onze gang, 
het leven kan beginnen, 
geluk ligt voor de hand. 

   4 Hij zit bij ons aan tafel, 
   Hij deelt met ons zijn brood, 
   zijn God is onze Vader, 
   Hij is een huisgenoot. 
 

Kindermoment  

Gesprek met kinderen  op video  

Liedje uit de lion king: Can you feel the love tonight 
https://www.youtube.com/watch?v=25QyCxVkXwQ 

Lezingen: bijbelvertaling van 2021 

Jesaja 52: 7-10 

Johannes 1: 1-14 

Pianomuziek 

Overdenking 

Pianomuziek 

Gaven en Gebeden 
 

Lied: een toekomst vol van hoop    
https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZWoICQM 
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In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog, 
Biddend om een nieuwe morgen, 
Om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
Al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 

Zegenbede 

Muziek op piano 
 

 


