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Orgelspel 

Aansteken van de kaarsen  

Stilte 

Openingsvers en lofprijzing: (lied 190a) 



Lied 519 

1 Gij die de ster van David zijt 
 en wijzen roept en dwazen leidt, 
 gij hebt in duister U gewaagd 
 en naar de rechte weg gevraagd. 

2 Gij die de Heer zijt en de Geest 
 die van de aanvang is geweest, 
 Gij hebt U onderworpen aan 
 de letter van ons voortbestaan. 

3 Gij die de zin der schriften zijt, 
 Gods woord in alle eeuwigheid, 
 Gij hebt gehoorzaamheid geleerd, 
 een vuur van hoop heeft U verteerd. 

4 O Zoon van God, ons aller hoofd, 
 gelijk een kind hebt Gij geloofd 
 en als een minnaar liefgehad 
 Jeruzalem uw moederstad.  



Psalmgebed: psalm 148 
   - antifoon: (lied 338h) 

   - psalm in beurtspraak 

Loof de HEER, bewoners van de hemel, 
loof Hem daar in de hoogten. 

Loof Hem, herauten van de HEER, 
loof Hem, hemelse legermacht. 

Loof Hem, zon en maan, 
loof Hem, heldere sterren, 

loof Hem, hoogste hemelen 
en wateren daarboven. 

Laten zij loven de naam van de HEER: 
op zijn bevel zijn zij geschapen, 

Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, 
Hij stelde een wet die nooit voorbijgaat. 

Loof de HEER, bewoners van de aarde, 
zeemonsters en oceanen, 

vuur en hagel, sneeuw en rook, 
stormwind die doet wat Hij zegt. 

Loof de HEER, bergen en heuveltoppen, 
hout dat vrucht draagt, ceders, 



dieren in het wild, vee in het veld, 
alles wat kruipt en op vleugels gaat. 

Loof Hem, koningen der aarde en naties, 
vorsten en leiders, overal ter wereld, 

jonge mannen en jonge vrouwen, 
oud en jong tezamen. 

Laten zij loven de naam van de HEER, 
alleen zijn naam is hoogverheven, 

zijn luister gaat aarde en hemel te boven. 
Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, 

de roem van al wie Hem trouw zijn, 
het volk van Israël, dat Hem nabij is. 

   - antifoon: 

Inleiding op de lezing uit de Schrift 

Lezing: Lucas 2: 41-52: De twaalfjarige Jezus in de tempel 

41Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar 
Jeruzalem. 42Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun 
gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na afloop van het feest 
vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter 
zonder dat zijn ouders het wisten. 44In de veronderstelling dat 
Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag 



voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden 
begonnen te zoeken. 45Toen ze Hem niet vonden, keerden ze 
terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. 46Na drie 
dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de 
leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 
47Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en 
zijn antwoorden. 48Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze 
ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: ‘Kind, wat heb Je ons 
aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar 
Je gezocht.’ 49Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar 
Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader 
moest zijn?’ 50Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. 
51Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun 
gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met Hem 
gebeurd was in haar hart. 52Jezus groeide verder op en zijn 
wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij 
God en de mensen. 

Moment van inkeer en verstilling  
 (de stilte duurt enkele minuten) 

Orgelspel 

Lofzang van Zacharias: lied 158b 

 Een schoot van ontferming is onze God. 
 Hij heeft ons gezocht en gezien 
 zoals de opgaande zon aan de hemel. 
 Hij is ons verschenen toen wij in  
 duisternis waren, in schaduw van dood. 
 Hij zal onze voeten richten 
 op de weg van de vrede. 



Gebeden: 
   - aanhef: 
 v: Heer, ontferm u, 
 a: Christus, ontferm u, 
     Heer, ontferm u. 

   - voorbeden, steeds besloten met: 
 v: Zo bidden wij samen 
 a: (lied 368c) 

   - stil gebed 

   - Onze Vader gezongen: lied 369b 

 Onze Vader in de hemel, 
 uw naam worde geheiligd, 
 uw koninkrijk kome. 
 Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 En vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze. 
 Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de   
 heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

   - gebed van de dag 



Lied 739: 1, 5, 6 

1 a: Wat heeft Maria ons bewaard, 
     van toen Hij werd ontvangen? 
 v: ‘Toen heeft mij God geopenbaard: 
     De maagd wordt zwanger en zij baart. 
     Dit heb ik in mijn hart bewaard: 
     van zijn woord werd ik zwanger.’ 

5 a: En wat verhaalde zij ons nog 
     van toen Hij kind was later? 
 v: ‘Toen wij Hem misten op de tocht, 
     vroeg Hij: Wat hebt gij Mij gezocht? 
     Want Ik moest doen, gij wist dat toch, 
     de dingen van mijn Vader.’ 

6 a: Wie heeft van zo nabij gehoord, 
     wat God sprak tot de aarde? 
     Maria, moeder van het woord, 
     spreekt ook in onze oren door 
     wat zij van God ontving in ’t oor 
     en in haar hart bewaarde. 

Zegenbede:  
 v: De Heer schenke ons zijn zegen, 
     beware ons voor onheil 
     en geleide ons tot eeuwig leven. 
 a: Amen. 
     Loven wij de Heer!  
     Wij danken God! 

Orgelspel 



========================== 

voorganger   mw. P.J. Versteeg 
contor-organist  dhr. B. ‘t Hart 

Volgende week zondag 2 jan. gaat  
mw. P.J. Versteeg om 10.30 uur voor. 

========================== 

De gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert op 31 dec.,  
oudejaarsdag, is alleen online te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-
Amstelveen 
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