
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 
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Zie je het licht of zie je donker? 

 

 

 

 

 

 

 

voorgangster: ds. Anki Peper 

organist: Jan Berghuis 

lector: Nico-Jan de Rooij 
mmv de cantorij olv Maria Rosenmöller 



 
VOORBEREIDING: 

 
Welkom  

allen gaan staan 
Stilte                                                                        
 

Groet en Bemoediging: v: De Eeuwige zij met u!  

 
                                       a:  
 
                                                       Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
 
Drempelgebed:    k: Het geknal is voorbij 
       a: De oliebollen zijn bijna op 
                               k: Het nieuwe jaar is begonnen  
        a: We weten niet wat er gaat komen 
                               k:  Mooie dingen of verdriet 
                               a: Lachen of narigheid 
                               k: Blijf bij ons God 
                               a:  Dan zien we licht  
                               k: ook in het donker,  
                               a: amen 

 
Aanvangslied  496:1,3
            allen gaan zitten 

 
Kyriëgebed  na:’.........zo bidden wij’ acclamatie 301 h 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria lied 495:1 allen, 3 cantorij, 4 allen ‘Toen midden in de wintertijd’ 
 
Kinderen  - Kinderlied  520:1,2,3 ‘De Wijzen’ t. H. Lam, m. W. ter Burg 
 

1 
De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen, 
vertrouwend op een koningsster, 
zij wisten niet hoe ver. 

2 
Zij volgden het teken, 
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 

  3 
  ‘O koning, wil ons horen, 
  er is een prins geboren, 
  in ’t oosten is zijn ster gezien, 
  staat hier zijn wieg misschien?’ 



 
 
DE SCHRIFTEN:  
  

Gebed  

Schriftlezing Mattheus 2:1-12 
 
Lied   515:1,2,3: cantorij; 4,5,6,7: allen 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied  503:1 allen ,2 cantorij, 4 allen   ‘Wij staan aan een kribbe’ 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Inzameling gaven  1 De Bakkerij. 
                                2. Kerkpastoraat, 
Cantorij  

1 What Child is this, who, laid to rest, 

   On Mary's lap is sleeping? 

   Whom angels greet with anthems sweet, 
   While shepherds watch are keeping? 

             Refrein: 

 This, this is Christ, the King, 

 Whom shepherds guard and angels sing: 

 Haste, haste to bring Him laud, 
 The Babe, the Son of Mary! 

2 Why lies He in such mean estate, 

   Where ox and ass are feeding? 

   Good Christian, fear: for sinners here 
   The silent Word is pleading. Refrein 

3 So bring Him incense, gold, and myrrh, 

   Come, peasant, king to own Him. 

   The King of kings salvation brings; 

   Let loving hearts enthrone Him. Refrein 
 



 
 

Slotlied  ‘Zegen ons’ (melodie gezang 456) 

1 Zegen ons met dauw en licht. 
   Zegen ons, uw trouw verplicht, 
   om het woord dat Gij ons geeft, 
   om de hoop die in ons leeft. 
 
2 Ga met ons uw wegen. 
   Zend ons uit tot zegen, 
   zend ons met een goed bericht: 
   heel de schepping in uw licht. 
 

WEGZENDING: 
v: In onze harten en in onze huizen 
A: DE ZEGEN VAN GOD 

v: in ons komen en in ons gaan 

A: DE VREDE VAN GOD 

v: In ons leven op onze zoektocht 

A: DE LIEFDE VAN GOD 

v: Bij het einde, nieuw begin 

A: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN  

    EN THUIS TE BRENGEN 

ZEGEN 
 
a:  

 

 

 

 

 

Welkom voor de Nieuwjaarsontmoeting in de Werf! 

 


