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Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:   
zijn vrede rust op jou.  
De Heilige Geest in de naam van Jezus,   
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
- Slotlied: Wij wachten op de koning, NLB 461 1 Allen, 2 
W.S., 3 en 4 allen 
 
- Zegen 
- WelcomeSingers: Genade en vrede ( Opw. 394) 
 
WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u tot Hem nadert, dan nadert Hij u. 
Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u tot Hem nadert, dan nadert Hij u. 
 
WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u. 
Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u. 
 
WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u zich ontledigt, verzadigt Hij u. 
Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u zich ontledigt, verzadigt Hij u. 
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- Binnenkomst kerkenraad 
- Binnenkomst WelcomeSingers: Shalom (opw. 247) 
 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 
 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Ps. 24 :1, 3, 4 (staande) 
 
- Stil gebed, Votum en groet. 
- De eerste kaars van advent wordt aangestoken door 
Angelina van Hunnik  
 
Kerstfeest is een feest van vrede, 
Vrede hier en overal.  
En die vrede voor de mensen   
is begonnen in een stal. 
 
  Waarna wij zingen: Lied 444: 1 

 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
In the Lord I'll be ever thankful, 
in the Lord, I will rejoice 
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Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds, 
ondertussen zingen de WelcomeSingers: Gods zegen 
voor jou  
 
WelcomeSingers: 
Gods liefde draagt jou;   
zijn hand beschermt jou,   
waar je ook bent of zal gaan.   
Ontvang Gods zegen over je leven:   
vrede voor jou in zijn naam!   
 
Allen:  
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:   
zijn vrede rust op jou.  
De Heilige Geest in de naam van Jezus,   
vervult, beschermt en zegent jou.  
 
WelcomeSingers: 
Ga met Gods vrede,   
deel in zijn zegen;   
leef uit zijn volheid en kracht.   
Durf te geloven, blijf op Hem hopen:   
leef je geloof elke dag!  
  
Allen:  
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:   
zijn vrede rust op jou.  
De Heilige Geest in de naam van Jezus,   
vervult, beschermt en zegent jou.  
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maar als dan zijn zoontje komt, 
dan geneest God hem,  
met zijn nieuwe stem 
spreekt hij vrij, is hij blij,  
gaat een loflied zingen: 
God doet grote dingen. 
 
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader 
(zingend) 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
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look to God, do not be afraid.  
Lift up your voices, the Lord is near. (2x) 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht,  
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. (2x) 
 
Dalam Tuhan ku dapat kuatan.  
Dalam Tuhan senang. 
Dalam Tuhan kebebasan  
Pada Mu ku jakin, tak takut. (2x) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
- Inleiding op thema van de Welkomdienst 
- WelcomeSingers: Door het geloof   
  
Door het geloof zien wij Gods hand   
in de pracht van zijn schepping om ons heen,   
van zijn trouw een teken aan zijn kinderen   
die Hem geloven ongezien.   
  
Als helden met een groot geloof   
gingen eens onze vaderen op weg,   
zonder eerst een voorbeeld van het land te zien   
dat hen door God was toegezegd.   
  
Refrein:   
Wij vertrouwen vast op zijn belofte,   
Wij zien uit naar wat geen mens ooit heeft aanschouwd.   
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Als de tijd voorbij is en ons werk gedaan,   
zien wij de stad door God gebouwd   
  
Profeten zagen in geloof,   
dat de dag van de Redder komen zou,   
die zijn volk bevrijden zal van ieder juk,   
die het zal winnen van de dood.   
  
Zijn Geest zet ons in vuur en vlam,   
geeft de kracht om ons werk voor Hem te doen,   
om wie vast loopt, los te maken, in zijn naam   
te redden wie verloren gaan.   
  
Refrein: Wij vertrouwen…  
  
Geloof zet bergen aan de kant,   
en maakt moog’lijk wat niemand meer verwacht.   
Wie Hem aanroept, vindt een uitgestoken hand,   
wie Hem gelooft, ervaart zijn kracht.   
  
Refrein: Wij vertrouwen…  
 
- Signaal ‘Je gelooft het of niet…’(Marinus van den Berg) 
 
Er komt een nieuwe tijd. 
Niemand zal nog in de koud staan. 
Niemand zal nog hongeren. 
Niemand zal nog vereenzamen. 
 
Er komt een nieuwe tijd. 
Voor iedereen zal er een mantel zijn. 
Voor iedereen zal er genoeg zijn. 
Voor iedereen zal er vriendschap zijn. 
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oprecht in uw nabijheid mogen leven. 
 
5 Allen 
Mijn kind, mijn zoon, zij zullen jou vol eer  
profeet van d'allerhoogste God gaan noemen,  
want jij baant nu de weg voor onze Heer,  
zodat het volk zijn Redder zal gaan roemen. 
6 Allen 
Getrokken wordt het uit de duisternis,  
in stralend Licht zullen zijn voeten treden  
vanuit de schaduw, waar de dood nog is, 
op 't vast en veilig voetpad van de vrede. 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst, 
waarna we zingen het op de melodie van: “Midden in de 
winternacht”,(NLB 486) 
Hoofdthema: “Lichtdragers van God” 
Thema van vandaag: God wijst de weg 
Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt 
 
Angelina van Hunnik zegt:  
Zacharias, jouw licht schijnt in stilte.  
Jouw stem wordt niet gehoord.  
God zelf maakte jou stil, opdat je verwonderd leert dat 
Hij, die je moeite kent, jou niet vergeet! Hij wijst de weg!  
 
Projectlied: 
  
Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Zacharias was verstomd, 
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zit aan zijn voeten neer. 
Met lege handen zie ik hem, 
mijn koning die ‘k vereer.  
U toont het beeld van God aan mij, 
zijn menselijk gezicht.  
O kind van vrede, Gods geheim,  
dat heel mijn hart verlicht.  
- ‘Een  goed gesprek met Zacharias 
-  WelcomeSingers zingen Lofzang van Zacharias 
Melodie:  Gezang 51 
 
1 WelcomeSingers 
O God van Israel, Uw naam zij eer,  
wij prijzen U, wij, die verloren leken. 
Geprezen zij Uw goedheid telkens weer,  
in liefde heeft U naar ons omgekeken. 
 
2 WelcomeSingers 
De eeuwen door heeft U het ons beloofd  
bij monde van uw heilige profeten,  
wij zijn uw volk, geen vijand die ons rooft  
het heil dat U ons nu heeft laten weten. 
 
3 Allen 
U zwoer een dure eed aan Abraham,  
en heeft met hem een vast verbond gesloten;  
een held die redt, een loot uit Davids stam,  
is als beloofde aan zijn tronk ontsproten. 
 
4 WelcomeSingers 
Barmhartig heeft U aan uw volk gedacht,  
en alle angst voor vijanden verdreven,  
zodat wij nu met toegewijde kracht  
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Er komt een nieuwe tijd. 
Voor iedereen is een mantel om de schouder. 
Een mantel vol vrolijke en blije kleuren. 
Een lichtende mantel voor levensmoed. 
 
Er komt een nieuwe koning. 
Wachtend bereiden wij ons voor. 
Wegen worden recht. 
Heuvels worden geslecht. 
In de woestijn bloeit reeds de lelie. 
 
- WelcomeSingers: Licht van de wereld 
 

1. Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis, 
nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt  
dat ik U wil kennen, Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden,  
U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij!   
 

2. Hemelse Heer,   
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind  
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naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. Refrein.   
: 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. (2x). Refrein. 
- Gebed uitlopend op het zingen: Wees stil voor het 
aangezicht van God (Opwekking 464) 
 
1 Allen 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent                 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
   
2 WelcomeSingers 
Wees stil want de heerlijkheid van God, 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht, 
straalt van Zijn aangezicht. 
Wees stil want de heerlijkheid van God, 
omgeeft ons in dit uur. 
   
3 allen 
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
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niets is onmogelijk, 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
   
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
 
-Kinderen naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 1: 5-25 
- Zingen: Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
 
1 Allen 
Wijs mij de weg naar Bethlehem  
het lijkt zo eindeloos ver.  
In deze nacht hoor ik een stem, 
zie ik een licht, een ster.  
Vertel mij dan tot wie ik ga; 
een Koning, kwetsbaar klein, 
die wacht tot ik naar binnenga 
om dichtbij Hem te zijn. 
2 WelcomeSingers 
Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
mijn Koning tegemoet. 
Als nergens anders plaats meer is,  
leid mij dan naar U toe.  
Toon mij hoe U Verlosser bent 
als Koning, zonder kroon.  
U heeft uw rijkdom afgelegd: 
Zo bent U Mensenzoon. 
 
3 Allen 
In deze nacht aanbid ik hem, 


