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In stilte komen wij binnen. 
 
Muziek Heft op uw hoofden, poorten wijd (lied 435) 
 
Opening vg Het is goed de HEER te loven 

a EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN. 
vg In de morgen wordt zijn goedheid gemeld 
a EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN. 

 
Hymne Lied 437 
 
Psalmengebed vg Het behage U, o God, ons te redden. 

 a O HEER, HAAST U ONS TE HELPEN. 
 
Zingen Psalm 19 : 1 
Lezen Psalm 19 : 5b-7 

Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 
een held die vrolijk voortrent op zijn weg. 
Aan het ene einde van de hemel komt hij op, 
aan het andere einde voltooit hij zijn loop, 
niets blijft voor zijn gloed verborgen. 

Zingen Psalm 19 : 3 
Lezen Psalm 19 : 10-13 

Het ontzag voor de HEER is zuiver, 
houdt stand, voor altijd. 
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, 
rechtvaardig, geheel en al. 
Ze zijn begeerlijker dan goud, 
dan fijn goud in overvloed, 
en zoeter dan honing, 
dan honing vers uit de raat. 
Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, 
wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 
Maar wie kan al zijn fouten kennen? 
Spreek mij vrij van verborgen zonden. 

Zingen Psalm 19 : 6 
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1e Lezing Micha 5: 1 – 4a 

Uit jou, Betlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 
in de dagen van weleer. 
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 
Daarna zullen wie er nog over zijn 
terugkeren naar de andere Israëlieten. 
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 
bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 
met de majesteit van diens verheven naam. 
Zij zullen veilig wonen, 
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
en hij brengt vrede. 

 
Stilte 
 
Zingen Lied 498 
 
2e Lezing Lucas 1 : 39-45 

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een 
stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet 
begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind 
op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: 
‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de 
vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar 
mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde 
op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden 
van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 

 
Stilte 
 
Muziek Nu daagt het in het oosten (lied 444) 
 
Canticum Lied 157c  
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Gebeden vg Ons gebed worde gesteld 
 als reukwerk voor uw aangezicht. 

a HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN 
 ALS HET AVONDOFFER. 

 
Voorbeden, met gezongen responsie 367k 
Stilte 
Avondgebed Heer, onze God, 

geef ons een rustige nacht, 
veilig onder uw bescherming. 
Wij denken aan hen 
die vannacht moeten werken, 
aan de mensen die ziek zijn, 
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen. 
Wees voor hen allen een bron van troost, 
van kracht en bemoediging. 
Blijf met uw zegen bij onze wereld 
en waak over uw schepping, 
deze nacht en tot in eeuwigheid. (Liedboek p.584) 

Onze Vader 
 
Avondlied Lied 263 
 
Zegenbede 

vg Laten wij de HEER loven 
a EN GOD DANKEN. 
vg Zegene en behoede ons de barmhartige HEER. 
a AMEN. (gezongen) 

 
Muziek O wijsheid, daal als vruchtbare taal (lied 466) 
 
In stilte verlaten wij de kerk. 
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