
 

Zondag na kerstmis, 27 december 2020 
Voorgangers: ds. Jan Compagner, organist: 
Klaas Doornbos, ambtsdrager: Henk Burg-
graaff lector: Ingeborg Piers, koster: Leon Gol  
 
Welkom, door de ambtsdrager 
 
Orgelspel – praeludium 

 

• wie kan gaat staan    
 
Introïtuspsalm: Psalm 93: 2, 3 en 4 , omsloten 
door de antifoon ‘Toen een diepe stilte alles om-
gaf en de nacht, in zijn snelle loop, aan het mid-
den van zijn baan gekomen was, kwam uw mach-
tig woord, o Heer, uit de hemel, van de konin-
klijke troon.’ 
 
Gelofte - Votum  
v.  In de Naam van de Vader en de Zoon   en 

de heilige Geest.  
a.  Amen.   
Bemoediging - Adjutorium  
v.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Schuldbelijdenis, Confiteor 
v.        Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
a.       opdat wij weer in vrede leven. 
v.       Amen. (wij gaan zitten) 
 
Kyrie - Heer – roep om ontferming 

 

Gloria in excelsis – Ere zij God in den hoge 
 

Groet - salutatio  

 
Zondagsgebed - collecta  
v.              …. 

    Door Jezus Christus, onze Heer.  
a.     Amen.   

 
Korte inleiding op de lezingen 
 
Lezing uit de profeten: Jeremia 31: 15 - 17  (door 
lector, uit de Naardense bijbel) 
 
Gradualepsalm: Psalm 124: 1 en 4 
 
Lezing uit Openbaring: Openbaring  12: 1 - 6 
(door lector, uit de NBV) 
 
Zondagslied: Lied 510: 1 en 2 
 
Aankondiging van het evangelie 
 

• wie kan gaat staan 
 

Halleluja – Loof de Heer 

 

Psalmwoord: ‘U bent de mooiste van alle mensen en 
lieflijkheid vloeit van uw lippen – God heeft u voor al-
tijd gezegend. In mijn hart wellen de juiste woorden 
op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn 
tong is de stift van een vaardige schrijver.’ 
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Lezing van het Evangelie: Mattheüs 2: 13 - 18 
(Naardense bijbel) 
 
besloten met: 
v.       Lof zij U, Christus! 
a.       in eeuwigheid. Amen. 
 

• wij gaan zitten  
 
Preek 
 
Preeklied: Lied 657: 2 en 3  
 
Mededelingen/ Gebed over de gaven (ambtsdra-
ger) 
 
Voorbeden, waarin opgenomen de gebedsinten-
ties uit de Annakapel 
v.        …. Laten wij de Heer bidden: 
a.       Doe lichten over ons uw aangezicht  
 
Vredegroet 
 
Tafellied: Lied 474: 4 en 5 
 
Tijdens het zingen van het tafellied wordt de tafel 
toebereid met de gaven van brood en wijn 
 
Ter inleiding op de tafelviering 
 

• wie kan gaat staan   
 
Inleiding – Praefatio 
 
v. Christus is verrezen 
a. Hij is waarlijk verrezen. 
v. Verheft uw hart tot in de hemel 
a. waar Christus regeert in heerlijkheid 
v. Laat ons dank brengen aan God. 
a. Het is goed Hem te danken en te prijzen. 
 

• wij gaan zitten 
 
Tafelgebed  
 
v. Vol vreugde om onze redding,  

o God van al wat bestaat,  
zeggen wij U dank door Jezus Christus.  
 
Gij hebt gesproken: ‘Er zij licht’  

en er was licht.  
Uw licht schijnt in onze duisternis.  
Het is om U dat de aarde leven voort-
brengt  
in al zijn verscheidenheid.  
 
Gij hebt ons geschapen  
om te horen naar uw Woorden,  
om uw wil te doen  
en vervuld te worden van uw liefde.  
Het is goed om U te danken.  
 
Gij hebt uw Zoon gezonden  
om voor ons de weg te zijn die wij zullen 
gaan  
en de waarheid die wij zullen kennen.  
 
Want Christus is geboren in Bethlehem.  
Gij hebt U geopenbaard in deze mens,  
kind in de kribbe,  
vluchteling op weg naar Egypte.  
 
Gij hebt Hem gezonden  
opdat Hij zijn leven gaf  om ons te redden.   
 
Gij zendt uw heilige Geest  
om uw gemeente te leiden, te sterken,  
aan te sporen en te doen herleven. 
Daarom, met al uw getuigen  
die ons aan alle zijden omgeven,  
prijzen wij U om uw schepping,  
en danken wij U voor onze roeping,  
vanuit de grond van ons hart,  
verheugd en vol liefde 

 
a. Heilige God, heilig en barmhartig,  

heilig en rechtvaardig,  
alle eer en goedheid komen U toe.  
Glorie aan U, allerhoogste en genadige 
God 

 
v. Gezegend zijt Gij, heilige God, in uw Zoon,  

die de voeten van zijn leerlingen waste.  
‘Ik ben onder u’, zie Hij’, als iemand die 
dient’. 

 
In de nacht voordat Hij stierf,  
nam Hij brood, dankte U,  
Hij brak het, gaf het aan zijn leerlingen en 
zei:  
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Neemt, eet, dit is mijn lichaam  
dat voor u gegeven wordt;  
doet dit om Mij te gedenken. 

 
Na de maaltijd nam Hij de beker en dankte 
U. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  

 
Drinkt hieruit. Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed,  
vergoten voor u, vergoten voor al-
len, tot vergeving van zonden;   
doet dit om Mij te gedenken. 

 
Met dit brood en deze wijn  
gedenken wij daarom uw goedheid voor 
ons. 

 
a. God van heden en verleden, zo gedenken 

wij uw Zoon.  
Wij danken U voor zijn komen onder ons,  
voor zijn kruis en verrijzenis,  
en wij zien uit naar zijn komen in heerlijk-
heid. 

 
v. Zend uw heilige Geest,  

dat wij die het lichaam van Christus ont-
vangen, ook werkelijk het lichaam van 
Christus mogen zijn; dat wij die zijn beker 
delen, kracht opdoen uit de ene ware 
wijnstok. 

 
a. Gij roept ons om Christus te volgen –  

help ons om te verzoenen en te vereni-
gen.  
En als het lijden over ons komt,  
laat onze roeping dan onze hoop zijn. 
 

v. Want Gij, enige en hemels God, maakt al-
les nieuw;  
Gij zijt het begin en het einde, de eerste 
en de laatste. 

 
a. Lof, heerlijkheid en liefde zij U  gebracht,  

door ons en al uw mensen,  
vandaag en alle dagen,  
hier en overal. Amen. 

 
Onze Vader (met gesproken doxologie) 
 
 

Het brood wordt gebroken en de wijn geschon-
ken – intussen wordt gezongen: 
Lam Gods – Agnus Dei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodiging - Communie 
 
Tafelmuziek – Musica  sub communione 
 
Dankzegging - Postcommunio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied: Lied 826 
 
Heenzending - Dismissio 
 
 

 
 
 
 

Zegen  
v.         … 
a.         Amen   
Naspel - Postludium  
Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. Het 
licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in. Voorganger, 
ambtsdrager en lector volgen het licht, richting uitgang. We 
bewaren de stilte tot na het orgelspel. Let bij het verlaten 
van de kerk op de aanwijzingen van de ambtsdrager.   


