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De ontmoeting 
Orgelspel. 
 

Welkom en mededelingen. 
 

Ieder gaat (zo mogelijk) staan 
 
Zingen: Lied 280 vers 1, 2, 3, 4, en 5 
 
1.  De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
2.  Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
Waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3.  dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
4.  Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5.  Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
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uw voorbedachte raad. 

Aanvangswoord en Groet 
 

V:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 Die liefde is en grond van ons bestaan. 
A: Hij roept ons in Zijn licht  
  
V: Vrede voor jullie 
A: Vrede voor de wereld 
 

Ieder gaat weer zitten 
 
Psalmgebed: Psalm 90  
(uit: 150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis) 
 
Een veilige toevlucht zijt Gij, altijd geweest, van geslacht op geslacht.  
 e  ergen stonden nog niet de aarde  ag nog in wee n er was nog niemand geboren. 
Maar toen al, eeuwigheid nu, waart Gij de enige ware, en zo zal het blijven.  
 
Gij doet het mensenkind tot stof vergaan.  
Gij zegt: ga jij, kind van Adam. 
Duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, weg, als een seconde van waken. 
Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen, wij zijn het gras dat ’s morgens   oeit maar ’s avonds 
is het verdord.  
Gij laait, een verterend vuur Gij houdt ons tegen uw licht, 
al het intieme doorziet Gij. 
Uw hartstocht is ons te machtig, wij durven niet met U gaan,  
Gij verblindt ons – temper uw Aanschijn  
onze adem houdt U niet bij  ij zijt te vee  voor   n  even.  
 
Zeventig jaren zijn onze dagen, als wij sterk zijn tachtig. 
Het meeste is zwoegen en pijnen plotseling vliegen wij heen. 
Is dat ontferming, liefde en trouw?  
Geef antwoord, stormende god.  
 
Ik tel mijn dagen – hoe lang nog?  
Ik wil een wijs en vredig hart.  
 
Hoelang nog wachten op antwoord, onvoorspelbaar Grote Liefde.  
 
Ik wil wakker worden in de morgen en weten dat jij bestaat. 
Ik wil gelukkig zijn met jou, iedere dag, nooit meer niet.  
 
Maak mij evenveel dagen gelukkig als ik ongelukkig geweest ben jarenlang, zonder jou.  
 
Doe mij weten: omvat uw ontferming ook onze kinderen – hoe werkt dat?  
 
Jij, enige ware, geef kracht en bestemming aan de werken van onze handen.  
 
Dat ze stand zullen houden. Geef richting aan het werk van mijn handen. 
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Zingen: Lied 90 a vers 1, 3, 4, 5 en 6 
 

1.  O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
3.  Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
4.  En duizend jaar gaan als de dag 
van gisteren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5.  De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
6.  O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 
 

De lezingen en de overdenking 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: (terwijl de kinderen naar voren komen) 
 
Wij gaan op weg met God. 
Zijn licht gaat voor ons uit. 
Wij gaan op weg met God,  
want liefde is ons huis. 
Wij gaan op weg met God. 
Zijn licht gaat voor ons uit. 
Wij gaan op weg met God, 
want liefde is ons huis. 
 

Gesprek met de kinderen 
 
Zingen met de beamer:  
‘Knoop het even in je oren.’ 
 
Knoop het even in je oren 
Jezus de koning van je hart 
is in Bethlehem geboren 
het begin van een nieuwe start 
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halleluja halleluja (4x) 
gloria gloria (4x) 
ere zij God ere zij God (4x) 
 
knoop het even in je oren 
Jezus de koning van je hart 
is in Bethlehem geboren 
het begin van een nieuwe start 
 

     Kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Schriftlezing: Mattheus 1 vers 1 – 17 (NBV) 
 
11Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 
2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3Juda 
verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4Aram 
verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5Salmon 
verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, 
de koning. 
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam 
verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram 
verwekte Uzzia, 9Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10Hizkia 
verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, 11Josia verwekte Jechonja en 
zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. 
12Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 
13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14Azor verwekte 
Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte 
Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus 
verwekt, die Christus genoemd wordt. 
17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische 
ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien 
generaties. 

 
Zingen: Lied 131  
(uit: Zingenderwijs; melodie Lied 473, Er is een roos ontloken) 
 
1. Uit God, die onze Vader 
en Moeder was en is, 
wordt ieder mens geboren 
naar hun gelijkenis. 
Zo groeit de stamboom door 
van Adam en van Eva, 
tot nu de eeuwen door. 
 
3. Een vrouw zonder een toekomst, 
Tamar, een vrouw van naam, 
door Juda te verleiden, 
krijgt zij haar erfgenaam. 
De palmboom draagt toch vrucht 
Wat mannen ook bedenken, 
of doen uit zelfzucht. 
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4. En zij woont op de muren, 
van ’t oude Jericho, 
waar zij zichzelf verhuurde, 
aan mannen, legio. 
Rachab, haar huis blijft staan. 
Als alle muren vallen, 
begint haar nieuw bestaan. 
 
5. En Ruth , een vreemdelinge, 
een allochtone vrouw, 
haar liefde voor de ander, 
haar vriendelijke trouw 
schept toekomst voor een volk 
en messiaanse dromen, 
als graan opnieuw gedorst. 
 
6. De zonde van de koning, 
aan deze vrouw gedaan, 
die maakt haar tot een weduw: 
Een troosteloos bestaan. 
Uria’s vrouw krijgt hoop: 
Haar kind, dat wordt geboren, 
wordt ‘Vredesvorst’ gedoopt. 
 

Overdenking 
 

Meditatieve muziek 
 

Het verzamelen 
 

Gebeden: Voorbeden, Stil gebed en gezongen Onze Vader : 
 
Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw.  
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw.  
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw.  
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw.  
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw. 
en vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw.  
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw. 
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw. 
 
Collecte. (Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de Kindernevendienst) 
 
Zingen: Lied 150a vers 1 en 2 
 
1.  Geprezen zij god! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
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2.  Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

Zegen en zingen:  
 

Gezegend gaan wij nu van hier, 
en God gaat met ons mee 
en geeft ons moed en levenskracht,  
zo gaan wij niet alleen.  
 

Orgelspel 


