
 
 

OPEN KRING VIERING 
zondag 27 november 2022 
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Voorgangers:  Tineke Breuer en Ad Wijlhuizen 

Muziek:  Rudi Coppoolse en  

Con Passione o.l.v. Ronald van Drunen 
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Muziek voor de viering: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ 
Johann Sebastian Bach – BWV 659 

 

 

Welkom en aansteken paaskaars 
 

Zingen: Lied 463 ‘Licht in onze ogen’ 

1, 3, 5 koor / 2, 4, 6-8 allen 

 

2 Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 
 

3 Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 
 

4 Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 

 

5 Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 

 

6 Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 
 

7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 
 

8 Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 
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Openingstekst 

 

Zingen: ‘Gij zijt mijn God van de moederschoot af’ 

Liturgische Gezangen 22-II – Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers 

 
Koor:  Gij zijt mijn God van de moederschoot af. 

 
Allen: 

(refrein) 

 
 

Koor: Hebt Gij mij niet getrokken uit de schoot, 

Mij niet doen rusten aan de borst van mijn moeder. 
 

Allen: refrein 

 

Koor: Ik werd bij mijn geboorte in uw handen gelegd, 
Gij zijt mijn God van de moederschoot af. 

 

Allen: refrein 
 

Koor: Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 

nu en alle dagen en tot in eeuwigheid. 
 

Allen: refrein 

 
 

Stel! 

 

 

Lezing: Matteüs 1: 1-6 en Matteüs 12: 46-50 
 

1 1Overzicht 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. 
 

12 46Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn 
moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. 47Iemand zei 

tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’ 48Hij 

antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 49Hij maakte een 
gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. 50Want 

ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en 

moeder.’  
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Zingen: Lied 707 ‘Dragende, moederlijke God’ 

1 koor / 2, 3 allen 

 

2 Gevende, moederlijke Zoon, 

U werd een mensenkind als wij, 

U voedde mij met hemels brood, 
als levensgraan stierf U voor mij. 

 

3 Zonnige, moederlijke Geest, 
kus mij nu wakker als het graan, 

dan zal ik groeien in geloof 

tot ik voor U in bloei zal staan. 
 

 

Moet je weten 
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Con Passione zingt: ‘Lord, for thy tender mercy’s sake’ 
Richard Farrant 

 

Lord, for thy tender mercy's sake, 

lay not our sins to our charge, 
but forgive that is past, 

and give us grace to amend our sinful 

lives. To decline from sin and incline 
to virtue, that we may walk in a 

perfect heart [or: in an upright heart] 

before thee, 
now and evermore.Amen. 

Heer, omwille van Uw liefdevolle 

genade, leg ons onze zonden niet ten 
laste, maar vergeef wat geweest is, 

en schenk ons Uw genade om onze 

zondige levens te hervormen. Dat wij 
ons mogen afwenden van de zonde 

en ons neigen tot een deugdzaam 

leven. Dat we voor Uw aangezicht 
mogen wandelen met een volmaakt 

hart, tot in eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
 

 

Moet je doen 
 

 

Zingen: ‘Die Nacht ist vorgedrungen’  (strofe 1 en 5) 

tekst: Jochen Klepper, mel. Johannes Petzold, zetting Jürgen Essl 
vertaling: zie Lied 445 

 

Die Nacht ist vorgedrungen, 
der Tag ist nicht mehr fern. 

So sei nun Lob gesungen 

dem hellen Morgenstern. 
Auch wer zur Nacht geweinet, 

der stimme froh mit ein. 

Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein. 

Gott will im Dunkel wohnen 
und hat es doch erhellt. 

Als wollte er belohnen, 

so richtet er die Welt. 
Der sich den Erdkreis baute, 

der läßt den Sünder nicht. 

Wer hier dem Sohn vertraute, 
kommt dort aus dem Gericht. 

 

 
Bij de kandelaar,  

gedachtenis van overledenen 

als acclamatie Lied 368a ‘Kom Heer, en wacht niet langer’ 

afgesloten met het zingen van Lied 369b ‘Onze Vader’ 
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Aandacht voor de collecte via de Appostel-app of bij de uitgang, met 
collectebonnen of contant geld 

A. De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie / Adventscollecte 

werelddiaconaat – Colombia. 

B. De tweede collecte is bedoeld voor het pastoraat en de kosten voor 
onderhoud waaronder ook de kosten van energie. 

C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor plaatselijke 

pioniersplekken. 
 

Moet je zien 

 
 

Zingen: Lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 

1, 3 koor / 2, 4, 5, 6 allen 

 

2 Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 

 

3 Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 
4 Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5 Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

 

6 Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 
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Zegening 

 

 
Con Passione zingt: ‘Verleih uns Frieden, gnädiglich’ 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

 
Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine 

Geef ons genadig vrede, 

Heer God, in onze tijd. 

Er is immers niemand anders 
die voor ons pal kan staan 

dan U, onze God, alleen! 

 


