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CORONAMAATREGELEN 

 

 

Voor deze dienst gelden de volgende afspraken: 

 

 We blijven gedurende de hele dienst zitten, behalve bij het 

slotlied. 

 De aangegeven liederen worden door ons niet gezongen.  

 Gesproken onderdelen (acclamaties) kunnen door iedereen 

hardop worden gezegd. 

 De collecte blijft bij voorkeur digitaal. Er staan echter ook 

mandjes bij de uitgang, waarin u uw bijdrage kunt depone-

ren. 

 Na afloop van de dienst verlaten we rij na rij de zaal. Dit 

wordt door de koster aangegeven. 

 U doet het mondkapje weer op. 

 Blijft u niet staan in de Ontmoetingsruimte, de Tuinkamer of 

de fietsenstalling! Op het plein is echter ruimte genoeg. 
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VOORBEREIDING 

 

Welkom en aansteken van de Paaskaars  
 

 v: Het licht van Christus voor de wereld. 

 a: AMEN. 

 

Bemoediging  
 

 v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige, 

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 v: De Eeuwige blijft trouw, 

 a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. AMEN. 

 

Lied 460: ‘De nacht loopt ten einde’ 
 

Ref De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij 

 

1 Het volk dat woont in duisternis 

zal weten wie zijn heiland is. 

Onverwacht komt van heinde en ver 

de mensenzoon, de morgen ster. 

 

2 – Tekens aan sterren, zon en maan, 

hoe zal de aarde dat bestaan? 

Zo spreekt de Heer: verheft u vrij 

want uw verlosser is nabij. 

 

3 Wanneer de zee bespringt uw land 

en slaat u ’t leven uit de hand, 

weet in uw angst en stervenspijn: 

uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 

 

4 Zie naar de boom, die leeg en naakt 

in weer en wind te schudden staat; 

de lente komt, een twijg ontspruit, 

zijn oude takken lopen uit. 

 

5 Een twijgje, weerloos en ontdaan, 

– zonder gestalte, zonder naam. 

Maar wie gelooft verstaat het wel. 

Dat twijgje heet: Emmanuel. 
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6 Die naam zal ons ten leven zijn. 

Een zoon zal ons gegeven zijn. 

Open uw poorten metterdaad 

dat uw verlosser binnengaat. 

 

Groet  
 

 v: De Eeuwige is met u, 

 a: OOK MET U IS DE EEUWIGE. 

 

Inleiding op het thema  

 

Gebed om ontferming, afgewisseld met gezongen  

Kyrie 463: 3, 6, 7 en 8 ‘Licht in onze ogen’ 
 

3 Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 

 

6 Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

 

7 Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

8 Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

 

RONDOM HET  WOORD 

 

Gesprek met de kinderen, aansteken 3e kaars en project filmpje  

 

(de kinderen gaan naar de nevendienst) 
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Lied 452: ‘Als tussen licht en donker’ 
 

1 Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld, 

Gij leeft en houdt de wacht, 

wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht! 

 

2 Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, 

de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, 

dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 

Uw licht komt na de nacht! 

 

3 O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht, 

wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan, 

uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, 

leer ons uw toekomst aan! 
 

Lezing uit Tenach: Jesaja 9: 1-7 
 

Instrumentaal 
 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 1: 39-46a 
 

Zingen: Lied 157a 
 

 Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 

want God heeft mij, geringe, 

die Hem als dienstmaagd dien, 

goedgunstig aangezien; 

en deed mij grote dingen. 
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2 Van nu aan, om wat Hij, 

de sterke deed aan mij, 

zullen mij zalig prijzen 

alle geslachten saam, 

want heilig is zijn naam, 

Hij zal zijn trouw bewijzen. 

 

3 Zijn arm verstoot met kracht 

de groten uit hun macht, 

de vorsten van hun tronen, 

maar Hij maakt kleinen groot 

en zal met overvloed 

de hongerigen lonen. 

 

4 Hij heeft het lang voorzegd: 

aan Israël, zijn knecht 

zal Hij genade schenken 

en Hij zal Abraham 

en al wie na hem kwam 

in eeuwigheid gedenken. 

 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 1: 56 
 

 v: Lof zij Christus, 

 a: IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 

Overweging  

 

Instrumentaal 

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

 

Gebeden eindigend met stil gebed, gezongen acclamatie 368b:  
 

Dauw hemel, wolken regen heil; 

de aarde dorst naar vrede. 
 

en het 'Onze Vader' 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
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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.  

 

Aankondiging bloemengroet en doel van de gaven 
 

U kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken op: Reke-

ningnummer NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Pro-

testantse Gemeente o.v.v. ZWO India 
 

(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
 

OP WEG GAAN 

 

Slotlied (staande): 440: 1 en 3 ‘Ga stillen in den lande’ 
 

1 Ga, stillen in den lande, 

uw koning tegemoet, 

de intocht is op handen 

van Hem die wonderen doet. 

Gij die de Heer verwacht, 

laat ons vóór alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 

Hij komt, Hij komt met macht. 

 

3 Wees onbezorgd, gij armen, 

aan kinderen gelijk; 

in koninklijk erbarmen 

maakt God u groot en rijk. 

Hij die het veld bekleedt, 

de vogelen kan spijzen, 

wil ook zijn kind bewijzen 

dat Hij zijn noden weet. 

 

Wegzending en zegen, gevolgd door gezongen 'Amen' 
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MEDEDELINGEN  

 

 

 Donderdag 17 december 14.30 uur livestream, Ouderen-

kerst met de. Marlies Schulz en Pieter Flach. 

 

 4e Advent, zondag 20 december, voorganger ds. Marlies 

Schulz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor meer informatie over de PGN: www.pgn-nuenen.nl 
 
Mededelingen voor de komende zondag kunnen vóór donderdag 
9.00 uur aangeleverd worden bij: ordevandienst@pgn-nuenen.nl 

 

http://www.pgn-nuenen.nl/

