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ZONDAG 12 DECEMBER 2021 

 

 

 

Thema: Een kind in het midden… 

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst 

te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die 

hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer 

informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.  

 

Voorganger: Ds Thea Bouwman 

Organist: 

M.m.v.:   

Lector:  

KND:  

 

ORGELSPEL 

 

WELKOM  

 

LIED VAN VOORBEREIDING: Lied 461: 1, 2 en 4  

 

 Wij wachten op de koning  

die ons de vrede brengt, 

Ontsteken onze lampen  

totdat Hij komt! 

  

Vier kaarsen zullen branden. 

Het licht groeit vlam voor vlam. 

Het houdt de nacht gevangen 

Totdat Hij komt! 

 

Wij wachten op de koning; 

Zijn ster is al gezien. 

Vol vrede is de morgen 

Wanneer Hij komt. 

 

VERSTILLING 

 

AANVANGSLIED: Lied 435: 1 en 2 (naar ps 24) 

 



Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnenrijdt? 

Begroet Hem Heer der heerlijkheid 

En Heiland vol barmhartigheid! 

Hij geeft de wereld ’t leven weer. 

Juich blijde, zing uw God ter eer, 

Loof Hem, die sterk van daad 

De deuren binnengaat. 

 

Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

Zachtmoedigheid zijn metgezel, 

Hij draagt een kroon van heiligheid, 

Een scepter van barmhartigheid. 

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 

Juich, nu die Heiland ons verschijnt; 

Door Hem geschiedt Gods raad, 

Zijn heerschappij bestaat! 

 

BEMOEDIGING en GROET 

 

INLEIDING met aansluitend   

 

AANSTEKEN VAN DE 3de ADVENTSKAARS 

 

ZINGEN: Lied: 283: 1 en 4 

 

 In de veelheid van geluiden 

In het stormen van de tijd, 

Zoeken wij het zachte suizen 

Van het woord, dat ons verblijdt 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

In de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

Van uw goedertierenheid. 

 

GEBED 

 

ZINGEN: Lied 304: 1, 2 en 3 (als Credo) 

 

 Zing van de Vader die in den beginne 

De mensen schiep, de dieren en de dingen: 

Hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 



Houd Hem in ere! 

 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

Bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

Luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

Houd Hem in ere! 

 

Zing van de Geest, de adem van het leven, 

Duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

Houd Hem in ere! 

 

GEBED bij de dienst van het Woord 

 

KINDERMOMENT  

 

ZINGEN: Lied 524: 1, 2, 3 en 4 (Hemelhoog) 

 

Ik zal er zijn voor jou 

zo heeft de Heer gezegd. 

Ik zal er zijn voor jou 

met vrede en met recht. 

 

Ik zal er zijn voor jou 

met wijn, een stukje brood, 

Ik zal er zijn voor jou 

mijn liefde is zo groot. 

 

Ik zal er zijn voor jou 

een schaduw aan je zij. 

Ik zal er zijn voor jou 

Ik ben er altijd bij. 

 

Ik zal er zijn voor jou 

ik laat je niet alleen. 

Ik zal er zijn voor jou 

mijn licht straalt om je heen. 

 

LEZEN O.T.: Jesaja 9: 1-6 (lector) 

 

Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 



worden door een helder licht beschenen. 

U hebt het volk weer groot gemaakt, 

diepe vreugde gaf u het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 

u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel waar bloed aan kleeft, 

ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 

Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

Groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen. 

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 

ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid. 

Daarvoor zal hij zich beijveren, 

de HEER van de hemelse machten. 

 

LEZING N.T.   Mc. 9: 30-37 (lector) 

 

Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet 

dat iemand dat te weten kwam, 31want hij was bezig zijn leerlingen 

onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd 

aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de 

dood opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen 

vragen te stellen.  

 

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun:  

 Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want 

ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de 

belangrijkste was.  35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei 

tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal 

willen zijn en ieders dienaar.’  

 
36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm 

eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich 



opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem 

die mij gezonden heeft.’ 

 

ZINGEN Lied 462: 1, 4 en 6 

 

 Zal er ooit een dag van vrede, 

Zal er ooit bevrijding zijn 

Voor wie worden doodgezwegen 

Levenslang gebroken zijn? 

 

Zie de sterren aan de hemel 

Waar het duister van de nacht 

Door hun schijnsel wordt verdreven 

Tot een nieuwe dag die lacht. 

 

 Zoals sterren mensen melden 

Dat geen nacht te donker is 

Zal een kind ons komen redden 

Dat het licht der wereld is. 

 

VERKONDIGING: ‘Een kind in het midden’ 

ORGELSPEL met aansluitend 

 

ZINGEN: Lied 442: 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 aarde en hemel zingen, 

Verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

O Zon van liefde, mijn gemoed. 

 

COLLECTE 

 

PASTORALE MEDEDELINGEN 

 

GEBEDEN 

 

ZINGEN: Lied 442: 2 

 



 Vervul, op Heiland, het verlangen, 

Waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

Mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

Waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren 

Doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

INLEIDING en VREDESWENS 

 

TAFELGEBED  

 

V.  Laten wij God prijzen, danken en bidden 

 

 V. De Heer zal bij u zijn. 

G. De Heer zal u bewaren. 

V. Verheft uw harten 

G. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

G. Hij is onze dankbaarheid waardig 

 

V. Gezegend, o God, Uw Naam,  

[…..] 

met al wat daarin veilig is gesteld, eens en voorgoed voor ieder van 

ons. 

 

ZINGEN: Lied 985: 3 

 

G. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

Bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

Eerste en laatste, U dankt al wat leeft! 

 

V. U prijzen wij omwille van Jezus Christus,  

[…..] 

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, gedenken 

wij het verlossend lijden van de Messias, onze Heer, die verrezen is 

en leeft. Ja, zo verkondiging wij de dood en opstanding des Heren 

totdat hij komt.  

 

G:  Maranatha 



 

V.  Gedenk Gij ons,  

 […..] 

Zo bidden wij samen: 

 

G. Onze Vader die in de hemelen zijt 

Uw naam worde geheiligd, uw Koningrijk kome,  

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de 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 de boze. 

Want van u is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in der Eeuwigheid.  

Amen  

 

UITDELINGSWOORDEN 

 

NODIGING 

 

[…..] 

Weet u welkom aan de tafel van de Heer!  

Kom, want alle dingen zijn gereed … 

 

DELEN VAN BROOD EN WIJN  

 

ZINGEN: Lied 385: 1, 2 3 en 4 

 

De tafel van samen, de tafel is gedekt,  

wij mogen komen eten en niemand word vergeten,  

de tafel van samen de tafel is gedekt.  

't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

  

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.  

Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.  

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood  

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

  

De tafel van samen, de tafel van het goed,  

daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken.  

De tafel van samen, de tafel van het goed,  

daar vinden wij vrede, in overvloed. 



  

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.  

Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.  

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest  

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 

ZINGEN: Lied 833: 1 (herhalen) 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

Wek in mij wie ik zal zijn, 

Druk uw zegel op mijn hart  

en leef in mij. 

 

DANKGEBED 

 

ZINGEN : Lied 425 (staande) 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  

Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

In Christus verbonden, tezamen gezonden  

op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  

te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  

Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

ZEGEN  


