
 

Liturgie zondagavond 8 januari 2023 
 

Voorganger: Ds. P. Baas, Zoetermeer 
Organist: Ad Schouls 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB (staande) 
 

1. Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 

3. Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 
 

We worden stil voor onze God 
 

Votum en groet 
 

Aanvangstekst: Johannes 1: 5 
 

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het 
niet begrepen. 
 

Zingen: Gezang 118: 1 Liedboek (1973) 
 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

Geloofsbelijdenis 
 



 

Zingen: Psalm 117 OB 
 

1. Loof, loof den HEER, gij heidendom; 
Gij volken, prijst Zijn naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: Jeremia 31: 15 - 17 en Mattheüs 2: 13 – 18 
 

15. Zo zegt de HEERE: 
Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, 

 een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen. 
 Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, 
 want zij zijn er niet meer. 
16. Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, 
 en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, 
 spreekt de HEERE. 
 Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, 
17. en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, 
 uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. 
 

Mattheüs 2: 13 – 18 
 

13. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere 
verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het 
Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en 
blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het 
Kind zoeken om Het om te brengen. 

14. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht 
met zich mee en vertrok naar Egypte. 

15. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld 
werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit 
Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 

 
 
 
 
 



 

16. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen 
bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er 
soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen 
Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud 
en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de 
wijzen nauwkeurig nagevraagd had. 

17. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: 
18. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel 

gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet 
vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. 

 

Zingen: Psalm 77: 1 en 2 OB 
 

1. Mijn geroep, uit angst en vrezen, 
Klimt tot God, het Opperwezen; 
God, die, in mijn ongeval, 
D' oren tot mij neigen zal. 
'k Zocht Hem in mijn bange dagen; 
'k Bracht de nachten door met klagen; 
'k Liet niet af, mijn hand en oog, 
Op te heffen naar omhoog. 
 

2. 'k Schatte mij geheel verloren; 
'k Mocht van geen vertroosting horen, 
Als mijn ziel aan God gedacht, 
Loosd' ik niet dan klacht op klacht; 
Peinsd' ik aan mijn vrucht'loos kermen, 
Vrucht'loos roepen om ontfermen, 
Dacht ik, hoe God anders helpt, 
Mijne ziel werd overstelpt. 

 

Verkondiging: Thema: ‘De keerzijde van Kerst’ 
 

Zingen: Psalm 43: 5 OB 
 

5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's HEEREN welbehagen; 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
Mijn redder is mijn God. 

 



 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling gaven 
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Zingen: Lied 226: 1 en 2 Weerklank (staande) 
 

1. Zijn Gods wegen donker, duister – 
mens, omsluier uw gezicht, 
want wat komt is vol van luister, 
oogverblindend, louter licht! 
Waar, wanneer kan niemand weten, 
dat het komen zal, staat vast, 
is voorzegd door de profeten: 
licht dat wereldwijd verrast. 
 

2. Aan de eindstreep van de tijden, 
zien wij hoe het oude kwaad, 
moe geworsteld is, ontwapend, 
tot geen opstand meer in staat. 
Als God alles en in allen, 
dag in nacht en duister is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
Zegen 


