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Hattem, Oude Kerk 
Zondag 28 december 8.30 uur | zondag van de onnozele (onschuldige) kinderen 
Schriftlezing, Jeremia 31: 15-17 | Mattheüs 2: 13-18| NBV | NLB 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom&Mededelingen  
 
Ontsteken van de kaars 
 
Intochtslied Psalm 98: 1 en 2 

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Stil gebed 
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht van God 
de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:  

 
& Groet 

Genade barmhartigheid en vrede 
Van God onze Vader   
En van Jezus Christus onze Heer 

Allen:  
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Gebed van toe nadering 
Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,  
maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden 
wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden  
als ons hart ons aanklaagt.  
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 
met heel dat zondige verleden van de wereld.  
Gij zijt toch groter dan ons hart, 
groter dan alle schuld. 
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,  
een God van liefde tot in eeuwigheid. 
Amen.  

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen van de beamer In dulci jubilo 
 
Kinderen komen naar voren 
 
Inleiding 
 
Gebed vanuit het dienstboek van de kerk, deze zondag 

Gij Heer, boven alle machten uit, onze God,  
die uit de mond van kinderen en zuigelingen  
U lof hebt bereid 
en ook aan onschuldigen en geringen  
uw wonderen verricht, 
doe ook in ons, zo bidden wij, 
alle verdorvenheid sterven, 
opdat wij door de zuiverheid van ons leven 
en de standvastigheid van ons geloof 
zelfs tot in de dood uw Naam mogen verheerlijken. 
Door Jezus Christus, onze Heer, 
zo roepen wij samen 
Kom Heilige Geest, 

 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jeremia 31: 15-17 

15 Dit zegt de HEER: 
In Rama hoort men klagen, bitter treuren. 
Rachel beweent haar zonen, 
zij wil niet worden getroost. 
Haar kinderen zijn er niet meer. 
16 Maar dit zegt de HEER: 
Huil niet langer, droog je tranen. 
Je zorg voor hen wordt nu beloond 
– spreekt de HEER. 
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Ze keren terug uit het land van de vijand. 
17 Je hebt een hoopvolle toekomst, 
je kinderen keren naar hun eigen land terug 
– spreekt de HEER. 

 
Zingen Psalm 124: 4 

4 Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de HEER, 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

 
Evangelie lezing Mattheüs 2: 13-18 

13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in 
een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder 
naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het 
ombrengen.’ 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit 
naar Egypte. 
15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van 
de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ 
16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk 
kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om 
in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17 
Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18‘Er klonk een stem in Rama, 
luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, 
want ze zijn er niet meer.’ 

 
Zingen de Lofprijzing: 

U komt de lof toe u het gezang 
 
Preek 
 
Orgel  
 
Zingen O, kerstnacht schoner dan de dagen 

Hoe kan Herodes 't licht verdragen 
Dat in uw duisternisse blinkt 
En wordt gevierd en aangebeden 
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden 
Hoe schel die in zijn oren klinkt 
 
Hij poogt d' onnooz'le te vernielen 
Door 't moorden van onnooz'le zielen 
En wekt een stad en land geschrei 
In Bethlehem en op de akker 
En maakt de geest van Rachel wakker 
Die waren gaat door beemd en wei 
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Bedrukte Rachel schort dit waren 
Uw kind'ren sterven martelaren 
En eerstelingen van het zaad 
Dat uit uw bloed begint te groeien 
En heerlijk tot Gods eer zal bloeien 
En door geen tirannie vergaat 

 
Dankgebed 
 
Inzameling gaven 
 
Zingen Gezang 489 (Gezang 160 LB’73) 

1 Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
'God zal ons redden' is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
3 Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede - 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
Zegen 


