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We verstillen …. 
 

Welkom door de ouderling 
 

Aanvangslied: LB 600 vers 1 en 5 – “Licht ontloken aan het donker”      

                                                              (staande) 

Openingsgebed 

v. Onze Helper is de HEER, 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die trouw blijft, altijd, 
a.    en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
  een wereld waar liefde woont! 
v.    Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 
a.  Zijn  vrede ook met jou! 

v.    God 
       Open ons voor U en voor elkaar 
       Ontferm U over de nood van de wereld 
       Over wie lijden onder honger en geweld 
       Over wie onzeker zijn over hun bestaan  
       Over wie leven in zorg over de toekomst 
       Wees reddend nabij en sterk ons 
       Zodat wij met hart en mond en handen U lofzingen 

door Jezus Christus, onze Heer. 
a. Amen.                                                     
 

Lied: LB 305 vers 1, 2 en 3 “Alle eer en alle glorie”   
 
Inleiding op de apocriefe boeken en Makkabeeën  
Lied: LB 310 vers 1 (zang), 2 (gelezen), 3 (zang), 4 (gelezen), 5 (zang)  
“Eén is de Heer, de God der goden” 

 

De kinderen in het midden      
 
 
 



Lezing:  1 Makkabeeën 2:49-70 
49Toen Mattatias voelde dat hij niet lang meer te leven had, zei hij tegen 
zijn zonen: ‘Nu breekt een tijd aan van hoogmoed en straf, van 

verschrikkingen en hevige toorn. 50Mijn zonen, toon jullie toewijding aan 
de wet en wees bereid je leven te geven voor het verbond van onze 
voorouders. 51Denk aan wat onze voorouders generaties lang hebben 
gedaan, dan zullen jullie eeuwige naam en faam verwerven. 52Bleek 
Abraham niet trouw te zijn toen hij op de proef werd gesteld, en is hem 
dat niet als rechtvaardigheid toegerekend?  
53Jozef hield zich aan het gebod, zelfs toen hij in het nauw werd gebracht, 
en hij werd heerser over Egypte. 54Onze voorvader Pinechas toonde grote 
toewijding,  
en met hem werd het verbond van het eeuwige priesterschap 
gesloten. 55Jozua vervulde zijn opdracht en werd rechter over 

Israël. 56Kaleb getuigde voor het volk van zijn vertrouwen en kreeg 
daarom een deel van het land in zijn bezit. 57David verkreeg vanwege zijn 
trouw aan God het eeuwige koningschap. 58Elia werd in de hemel 
opgenomen omdat hij zich met grote toewijding voor de wet had 
ingezet. 59Chananja, Azarja en Misaël vertrouwden op God en werden zo 
uit het vuur gered. 60Daniël werd wegens zijn onschuld uit de muil van 
leeuwen bevrijd.  
61Hieruit blijkt dat ieder die zijn hoop op God vestigt wordt gesterkt, elke 
generatie opnieuw. 62Wees niet bang voor de woorden van de zondaar, 
want zijn roem zal vergaan tot mest en wormen. 63Vandaag wordt hij 
geëerd, maar morgen is hij verdwenen; hij zal weer tot stof worden, zijn 

plannen zullen op niets uitlopen. 64Mijn zonen, wees moedig en sta sterk 
voor de wet, want door de wet zullen jullie roem verwerven. 65Simon 
hier, jullie broer, is een goed raadsman, dat weet ik. Luister steeds naar 
hem, hij zal een vader voor jullie zijn. 66Judas Makkabeüs is van jongs af 
aan de sterkste geweest. Hij zal jullie legeraanvoerder zijn en de oorlog 
tegen de vreemde volken leiden. 67Verzamel om jullie heen al diegenen 
die de wet navolgen en wreek jullie volk. 68Reken af met de heidenen en 
houd vast aan wat de wet voorschrijft.’ 69Daarna zegende hij hen en werd 
hij met zijn voorouders verenigd. 70Hij stierf in het jaar 146 en werd 
bijgezet in het graf van zijn voorouders in Modeïn. Heel Israël gaf zich 
over aan diepe rouw om de dood van hun leider. 
 

Lied: LB 1012 vers 1, 2, 3, 4 en 5 “Geef aan de wereld vrede, Heer”   
 

Overweging             
Wij luisteren naar “Happy Joyous Hannuka” van The Klezmatics 
https://youtu.be/PGdxDppo2Ds 
 

Korte inleiding op Chanoeka 
Gebeden bij aansteken van lichtjes 

https://youtu.be/PGdxDppo2Ds


Acclamatie: LB 368 f “God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja” 
Onze Vader ……………… 
 

Collecten, zie mededelingen                       (de kinderen komen terug) 
 

Slotlied: LB 1001 vers 1 en 2 “Deze wereld omgekeerd”   
 

Zegen, met gezongen amen. 
Slotlied: LB 1001 vers 3 “Deze wereld omgekeerd” 
 


