Orde van dienst voor de zondag na kerst, gevierd als
De Naamgeving van onze Heer Jezus Christus
2 januari 2022

Vandaag een stream op de eerste zondag van het jaar 2022. Met
medewerking van enkele zangers en instrumentalisten luiden we het
nieuwe jaar in.
Omdat er geen gemeentezang is, is ook voor een aanzienlijk aandeel
anderssoortige kerstmuziek gekozen. En in plaats van het Kyrie en
Gloria, één keer, ter gelegenheid van de het nieuwe jaar: het Te
Deum, U God loven wij.
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Voorbereiding
Klokluiden
Clavecimbelspel

An dem Wasserflussen Babylon J.S. Bach

mededelingen en voorbereiding
(staan)
V: In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
A: Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
A: en laat ons weer in vrede leven.
V: Amen.
Ingangspsalm 8c (na voorzang refrein voor allen)
Te Deum (U God loven wij, liedtekst 411)
V: U, God, loven wij.
A: U, Heer, prijzen wij.
V: Vol zijn hemel en aarde
van uw grote heerlijkheid.
A: U, Vader, onmetelijk in majesteit,
U, eniggeboren Zoon,
waarachtig en hoogverheven,
V: U, heilige Geest, de Vertrooster.
A: U willen wij prijzen, iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
V: Op U, Heer, is onze hoop gevestigd,
A: beschaam ons niet in eeuwigheid.
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Groet

V:
A:

De Heer zij met u
en met uw geest

Zondagsgebed
V:
…. Door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Lied 474: 1, 4 en 6

Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot
in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en zendt zijn eigen Zoon.
Couplet voor orgel en fluit
Hij ruilt met ons op vreemde wijs:
Hij neemt ons vlees en bloed
en geeft ons in zijns Vaders huis
zijn eigen overvloed.
En nu ontsluit Hij weer de poort
van 't schone paradijs.
De cherub staat er niet meer voor.
God zij lof, eer en prijs!

Liedtekst van lied 492, een nieuw kerstlied
V:
A:

Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

V:

In den beginnen was het woord,
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A:
V:
A:
V:
A:

en in Hem was alle leven,
en dat leven wat het licht van de mensen.
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Het woord is vlees geworden,
het heeft in ons midden gewoond,
een mens in de handen van mensen.
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Niemand heeft ooit God gezien,
Maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus de Zoon van de levende God
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Aankondiging van het Evangelie
V: Psalmwoord eindigend op: Halleluja

Evangelielezing: Lucas 2:22-32
Lofzang van Simeon in de zetting van G. Burgon
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace
according to thy word.
For mine eyes have seen thy salvation,
Which thou hast prepared before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles
and to be the glory of thy people Israel.
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning is now, and ever shall be,
world without end. Amen.
‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
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Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

Vervolg van de evangelielezing Lucas: 2: 33-40

Verkondiging
Lied 834
Voorbeden en zegen
Voorbeden met de gesproken acclamatie:
Licht der wereld, sta ons bij.
Stil gebed
En:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde
geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in
de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het
kwade, want u is het rijk en den kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Lied voor de zegen 500: 1 en 5
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Zegen
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam!
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam!
Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,
Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam!
Hij is het licht der wereld voor alle mensen,
de duisternis zal wijken uit ons hart.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam!
zegen
Amen.

Orgelnaspel: Fuga in g J.B Bach (BWV 578)
Voorganger:
Voorzang:
Kerkenraadslid van dienst:
Lezingen:
Sopraansolo:
Fluitiste:
Organist:
Kosteres:

Martin van Wijngaarden
Diverse stemmen uit
de AndreasCantorij
Nel Merks - Knetsch
Susan Wong Loi Sing- Gunning
Lisa Hinfelaar
Francine Hoogerheijde
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema - van den Berg
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