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Thema Een mysterieuze afgezant (Pnr. 1635) Lukas 2: 36-38 
Uitgesproken 27 december 2020 1e zondag na Kerst Ichthus te Hasselt 
 
Orde van de dienst: 
Ouderling : Ad Oskam 
Schriftlezing : Nely van der Horst 
Organist : Henk Schoonewelle 
 
Deze dienst is ten tijde van de Corona-pandemie gehouden.  
De liederen uit het Nieuwe Liedboek (NLB) worden gestreamd. 
 
 
Welkom en mededeling 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Meezingen met een stream van Lied 505 
 
Woorden uit een gedicht van A.F. Troost 

In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht! 
 
In de nacht gekomen 
kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 
 
In de nacht gekomen 
onmisbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen 
Kom - de wereld wacht. 
 

Gebed 
 
Kindermoment waarin een lied van Elly en Rickert klinkt: 'Geef ons vrede' 
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Schriftlezing: Lucas 2: 36-38 

36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de 
stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze 
zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar 
weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende 
met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht 
hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de 
bevrijding van Jeruzalem. 

 
Meezingen met een stream Psalm 118: 9 
 

9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 
Prediking 
 
Zingen Gezang 749: 1 en 3 
 

Op, waakt op, zo klinkt het luide, 
wat wil dit roepen toch beduiden, 
gij torenwachters van de tijd? 
Middernacht is aangebroken. 
Zijn uwe lampen wel ontstoken, 
gij maagden die de Heer verbeidt? 
Gij slapenden ontwaakt, 
de bruidegom genaakt, 
halleluja. 
Nu opgestaan het feest breekt aan, 
gij moet hem ijlings tegen gaan. 
 
Laat ons U ter ere zingen, 
met allen die uw troon omringen, 
een koor van mens’ en eng’lenstem. 
Paar’len zijn der poorten bogen, 
die neder dalen uit den hogen, 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed, 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij en roemen blij, 
de glorie van de heerschappij. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Tijdens de collecte klinkt orgelspel van Gezang 494 
 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  “Een mysterieuze afgezant” 
 

1 Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen 
zo ver weg, zo dichtbij. 
 
2 Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal. 
Uw woorden uitgeschreven 
in ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot. 
Met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 
3 Gij zijt in ons verloren, 
wij durven U niet aan. 
Uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een mens van vlees en bloed, 
een kind voor ons geboren, 
een naam die sterven moet. 
 
Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Es ist ein Reis entsprungen 

 
Meezingen met de stream van Gezang 769: 1, 2 en 6 
 

1 Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen,- 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
2 Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 

 
6 Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
Zegen 


