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Muziek:  Thou knowest Lord, the secrets of our hearts  
 

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; 
Shut not thy merciful ears unto our prayers; 
But spare us, Lord most holy, O God most mighty. 
O holy and most merciful Saviour, 
Thou most worthy Judge eternal, 
Suffer us not at our last hour, 
For any pains of death to fall away from Thee. 
 
Uit: The Book of Common Prayer, muziek: Henry Purcell (1659-1695) 

 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
v. onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. Genade en vrede voor u, van God onze Vader,  
 van Christus de Heer die wij verwachten en van de Heilige Geest. 
a.  AMEN 

Welkom in de kerk en welkom als u on-line verbonden bent!  
 
We kijken uit naar Kerstmis, de geboorte van het licht dat zal schijnen 
voor alle mensen in het donker. Wie wil kan een kaars aansteken, in de 
kerk of thuis: een vlammetje van geloof en hoop op een nieuw begin, 
een lichtje als gebed om kracht, troost, warmte voor iemand anders of 
voor jezelf.  
 
Helaas mogen kerkgangers nog niet samen zingen. Een kwartet van 
het Vocaal Ensemble Voxtet zingt de liederen hardop, de anderen doen 
geluidloos mee. Veel van de liederen zijn als 'herkenningstunes' die je 
hart openen voor de Adventstijd.  
 
Het geheim van God en mensen vierend vervaagd het onderscheid 
tussen de komst van Jezus als het kind in de kerstnacht, en de komst 
van Jezus als profeet in Jeruzalem, en de komst van Christus als de 
Vreugde van ons hart, in ons leven in Coronatijd  
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lied 452 Als tussen licht en donker  
(tekst Tom Naastepad, melodie Scheidt: Vonn Gott wil ich nicht lassen) 

 
Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht! 
 
Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht! 
 
O hemellichaam Jezus, dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan! 

 
lezing uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 40:1-11  
 
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 
uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
Hoor, een stem roept: 
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 
Laat elke vallei verhoogd worden 
en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. 
De luister van de HEER zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’ 
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 
Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de HEER erover blaast. 
Ja, als gras is dit volk.’ 
Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
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Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, 
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, 
verhef je stem, vrees niet. 
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 
Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 
Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 
 
Voxtet zingt de psalm van de eerste advent:  psalm 25 
 

Unto thee, o Lord, will I lift up my soul,  
my God, I have put my trust in thee: 
O let me not be confounded,  
neither let mine enemies triumph over me. 
For all they that hope in thee shall not be ashamed: 
but such as transgress without a cause shall be put to confusion. 
Show me thy ways O Lord: and teach me thy paths. 
Lead me forth in thy truth and learn me: 
for thou art the God of my salvation,  
in thee hath been my hope all the day long. 
Call to remembrance o Lord thy tender mercies: 
and thy loving kindnesses, which have been ever of old. 
O remember not the sins and offences of my youth: 
but according to thy mercy, think thou upon me  
O Lord for thy goodness. 
Gracious and righteous is the Lord: 
therefore will he teach sinners in the way. 
Them that are meek shall he guide in judgement: 
and such as are gentle them shall he learn his way. 
All the paths of the Lord are mercy and | truth: 
unto such as keep his covenant and his testimonies. 
For thy Name’s sake, o Lord: be merciful unto my sin for it is great. 
Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost; 
as it was in the beginning, 
is now and ever shall be: world without end. Amen. 

 
lezing uit het evangelie naar Mattheus, hoofdstuk 21: 1-10  (staande) 
 
Als ze Jeruzalem naderen en aankomen bij Betfage op de Olijfberg, 
zendt Jezus twee leerlingen uit, en zegt hen: 
gaan jullie vooruit naar het dorp daar tegenover je, 
en meteen zul je een ezelin vinden, vastgebonden, 
met bij haar een veulen; maak ze los en breng ze naar mij;  
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en als iemand jullie vraagt: waarom doen jullie dat?!, 
zeg dan: de heer heeft ze nodig, en hij zal ze meteen terugzenden!  
Dit is geschied opdat zou worden vervuld  
wat is gesproken door de profeet: zeg tegen de dochter van Sion:  
zie je koning komt tot je, hij is zachtmoedig, 
hij rijdt op een ezelin, op een veulen, het jong van een lastdier.  
De leerlingen gaan vooruit en doen zoals Jezus heeft opgedragen: 
ze brengen de ezelin en het veulen mee 
en leggen hun mantels over hen heen, en hij gaat daar bovenop zitten. 
Velen uit de menigte spreidden hun mantels op de weg uit; 
anderen sloegen takken van de bomen  
en spreidden die uit over de weg.  
De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen 
riepen luidkeels: hosanna voor de zoon van David!- 
gezegend hij die komt in de naam des Heren!- hosanna in den hoge! 
Toen hij Jeruzalem binnenging raakte de hele stad  in rep en roer,  
ze zeiden: wie is dat? Uit de menigte werd geantwoord:  
dat is de profeet Jezus van Nazaret, in Galilea! 
 
v. Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven! 
a:  WIJ DANKEN GOD! 
 
lied 435 
 

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! 
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overweging  
 
Psalm 25: 1-3 op muziek van J.G. Rheinberger (1839-1901) 
 
Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, 
non erubescam neque irrideant me inimici mei. 
Et enim universi qui te expectant non confundentur. 
 

Aan u, Ene, geef ik mijn zaligheid en ziel! Bij u, mijn God, wist ik mij veilig:  
maak mij niet beschaamd, laten mijn vijanden niet over mij lachen!  
Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd. 

 
 

VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 
collecte, straks bij de uitgang, zie achterop deze orde van dienst: 
Er is een collecte (50/50) voor de jongeren in Chipulukusu, Zambia, voor 
wier toekomstmogelijkheden we ons mede-verantwoordelijk weten, en 
voor de onkosten van deze vieringen.  
 
 
voorbeden, telkens beantwoord met: HEER VERHOOR ONS 
  
dankgebed aan tafel, 
besloten met een gezamenlijk gebeden 
  
  Onze Vader die in de hemelen zijt,  
 uw Naam worde geheiligd. Uw Rijk kome.  
 Uw wil geschiede 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 de kracht en de heerlijkheid,  
in eeuwigheid. Amen.  
 

 
Vredegroet 
We wensen elkaar vrede toe  
met een buiging, een knik, een glimlach of – voor wie geen afstand 
hoeven te houden – een omhelzing. 
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nodiging  
Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is welkom om 
naar voren te komen. Het is Christus die het brood voor ons breekt, 
wij zijn allemaal gasten aan zijn tafel.  
Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’ 
of ‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij 
u zijn', of: 'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door 
‘amen’ te antwoorden. Als je geen alcohol gebruikt vraag dan 

even om druivensap, ook dat staat klaar.  
 
Als brood en wijn gedeeld worden luisteren we naar  
'Nun komm der Heiden Heiland’ (BWV 659), J.S. Bach 
tekst Maarten Luther, melodie naar het gregoriaanse Veni redemptor gentium 

 
Kom tot ons de wereld wacht, Heiland kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind. 

 
 
slotgebed  
 
Voxtet: Hoe zal ik u ontvangen Lied 441 
tekst: Paul Gerhardt, vertaling Sytze de Vries, melodie Johann Crüger 
 

1 Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet? 
 U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed! 
 O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet 
 waarmee ik U moet eren, U waardig welkom heet. 
 
2 Heel Sion strooit haar palmen als vaandels voor uw voet. 
 En ik stem in met psalmen waarmee ik U begroet. 
 Zo zal ik U ontvangen: mijn lofzang is de twijg, 
 mijn zangen zijn het vaandel dat zich in eerbied neigt. 
 
6 Schrijf, mensen, in uw harten dit, als verdriet u kwelt, 
 uw tranen u verwarren om moeiten ongeteld. 
 Houd moed, tot Hij zal komen, Hij is met u begaan. 
 De trooster uit uw dromen, zie Hem nu voor u staan! 
 
10  Hij zal de wereld richten, berecht wie Hem bevocht. 
 Genadig zal Hij lichten voor wie Hem heeft gezocht. 
 Kom haastig, licht der wereld, en leid ons allemaal 
 uw grote vreugde binnen, uw feest, uw liefdesmaal. 
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v. zegen 
a.     AMEN           
         
We gaan nog even zitten om te luisteren naar de muziek ten besluit: 
Praeludium Es-dur (WTK I, BWV 852) - J.S. Bach 
 

+ 
 
Zorg voor elkaar en geef elkaar de ruimte! We verlaten de kerk in deze volgorde:  

- eerst de mensen in de zijbanken 
- dan degenen die in het bankenblok zaten 
- daarna de mensen op de stoelen 

 
Op de voorkant: Odilon Redon (1848-1911) Vierge nimbée. Beeld bij de 
adventsliederen 'Er komt een schip geladen' en 'Kom tot ons de wereld wacht'. 
 
voorganger: ds Diederiek van Loo, organist: Cees Willem van Vliet 
zangers van Voxtet o.l.v. Lydia Liefting 
 
informatie: www.amersfoortsezwaan.nl  of www.stadsdominee.nl  
 

Collecte: we delen graag met anderen, contant 
of digitaal. Bij de uitgang staat de grote orgelpijp, 
daar kun je een gift in doen. Door onderstaande 
code te scannen met je telefoon kun je ook iets 
geven. Of uiteraard via de eigen bank: 
NL13INGB0000542598 t.n.v.  Amersfoortse 
Zwaan o.v.v. collecte november 2020 
 
 
Er zijn drie KERSTDIENSTEN in de ZWAAN.  
Opgeven is noodzakelijk (max 25 mensen) en kan eenvoudig via 
www.amersfoortsezwaan.nl/agenda.   
 
24 december 21.30 uur: Kerstnacht 
Kerstevangelie van de herders en de engelen in de nacht, voorganger 
Diederiek van Loo, m.m.v. Paula Bar (zang) en Hans Meijer (luit) 
 
25 december, 10 uur EN 12 uur: Hoogfeest van Kerstmis 
Kerstevangelie van het licht in de wereld, voorganger Diederiek van Loo, 
m.m.v. Cees-Willem van Vliet, zangers en instrumentalisten rondom 
Franse kerstmuziek. 


