
 
Zondag 27 december 2020 

 zondag na kerst  

 
Stil gebed 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen kom tot ons als een glimp van de zon. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Ik wandel in gedachten’: 
lied 480, 1, 3 en 4  
(t. Hans Adolph Brorson, m. Zweedse volksmelodie, vert. 

Ria Borkent) 
1.Ik wandel in gedachten 
in Gods geboortehuis, 
gezegend zijn de nachten 
van kerst, hier ben ik thuis. 
Mijn hart vergeet de wereld 
van haast en regeldruk. 
Hier vind ik Jezus’ kribbe, 
geloof is mijn geluk. 
 
3.Een mus heeft nog zijn nestje, 
zijn eigen heggentak, 
een zwaluw die wil rusten 
vindt veilig onderdak, 
een leeuw kan zich verschansen – 
moet ik mijn God dan zien 
in stro van iemand anders, 
een stal, zo anoniem? 
 
4.Kom in mijn hart en woon er, 
het is geen vreemde plek, 
u zelf hebt mij veroverd, 
blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen 
geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U, Heer Jezus, 
in diepten van mijn ziel. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
 

Eeuwige, erbarm U over ons 
Kyrië eleison. 
 
Gloria: ‘Uit uw verborgenheid’: lied 500, 1 en 5 

(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 

1.Uit uw verborgenheid 
voorbij aan onze grenzen, 
straalt lichte eeuwigheid 
als daglicht voor de mensen. 
Uw wijde hemel welft 
zich rond over de aarde. 
Gij zult op vaste grond 
ons voor het donker sparen. 
 
5.Uit uw verborgenheid 
ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen. 
 
  

de heilige Schrift 
 
Evangelielezing: Matteus 2, 13-23 
 
Acclamatie: ‘Kom, Geest van God’: lied 333  

(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 

Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
Dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Hoog als de hemel de liefde’: lied 790 

(t. Marijke de Bruijne, m. Thea Riesebos) 
 
1.Hoog als de hemel de liefde, 
wijd als het vruchtbare land, 
diep als de bodem der zeeën, 
sterk als een stormwind haar kracht, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 
 
2.Werelden schept zij, de liefde, 
wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 
gloed die ons leven doorstraalt. 
Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 
 
3.Dat zij de ander in liefde, 
samen op weg door de tijd, 



ruimte tot groei willen geven, 
thuis voor elkaar kunnen zijn, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

 
gebeden en gaven 

 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘trek door ons heen, een stroom van genade, nu 
en altijd’ (uit Woestijnlied; t. Kris Gelaude, m. Arnout 
Malfliet) 
 
Trek door ons heen, 
een stroom van genade. 
Nu en altijd. 
 
allen 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. 
 

Slotlied: ‘Zoekend naar licht’: lied 1005, 1, 2 en 5 
(t en m. Bernadette Farrell, vert. Elly Zuiderveld)  

 
1.Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
staande 
 
Zegen 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


