
God, 
geef me rust en vertrouwen, 
opdat ik me niet mee laat slepen 
door angst en paniek. 
Geef me wijsheid, 
opdat ik het goede doe 
en het dwaze laat. 
En geef me liefde, 
opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens 
en bereid ben te helpen waar nodig. 

Wie zijn geluk alleen van U verwacht / zal lachen en zal vrolijk zijn. 
Wie op U bouwt, zingt dit refrein: / ‘Groot is de HEER, geweldig is zijn macht.’ 
Ik ben in mijn ellende / voor U geen onbekende. 
Mijn redder, dat bent U. / HEER, U vergeet mij niet; 
U weet van mijn verdriet. / Mijn God, bevrijd mij nu. 
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Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Jezus U bent het licht 
 
 
 
 
 
 
 
Luisterlied Bach's own score - Ehre sei dir, Gott, gesungen (Weihnachtsoratorium) 

43. Koor 
 

Ehre sei dir, Gott, gesungen,  
dir sei Lob und Dank bereit’.  
Dich erhebet alle Welt, 
weil dir unser Wohl gefällt, 
weil anheut unser aller Wunsch gelungen,  
weil uns dein Segen so herrlich erfreut. 

Eer zij U, God, toegezongen;  
U zij lof en dank gebracht. 
De gehele wereld prijst U,  
omdat ons heil U behaagt, 
omdat heden ons aller wens is vervuld,  
omdat Uw zegen ons zo heerlijk verheugt. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_24A9S855c  
 

Schriftlezing Genesis 38:24-30 
(Genesis / Bereesjiet 32:37:1-40:23, uit het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajeesjev ‘Hij zette zich’) 

 
STILTE  
 
Psalm 40:6 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 Gebed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

kaars doven 

Heere, ga met ons mee 
als we werken of rusten, lachen of huilen 
en wees onze Gids. 
In gemeenschap van de Heilige Geest. 

Mattheüs 1:1-3  

Het geslachtsregister van 

Jezus Christus, de Zoon van 

David, de Zoon van Abraham. 

 Abraham verwekte Izak, Izak 

verwekte Jakob, Jakob 

verwekte Juda en zijn broers; 

 Juda verwekte Perez en 

Zerah bij Tamar;  

https://www.youtube.com/watch?v=y_24A9S855c

