
Liturgie zondag 23 december  2018 
  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk, gespeeld op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
Psalm 19: 1 en 2                                                                          

1 De hemel roemt den Heer,  het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. De dag spreekt tot de dag  
van wat zijn hand vermag, de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. Geen stem gaat van hen uit,  
maar overal verluidt hetgeen zij openbaren. 
  
2 God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, die blinkend van gewaad  
het bruidsvertrek verlaat en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held  die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; hij trekt zijn glanzend spoor  
de ganse hemel door: zijn gloed laat niets verborgen. 
  
Bemoediging en Drempelgebed 

 v. de Heer zij met u 
 g. ook met u zij de Heer 
 v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 g. en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen 
 
Zingen: Psalm 19: 3                                                                           

3 Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. Getrouw en gans gewis  
is Gods getuigenis, dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. Recht is het woord van God  
en louter zijn gebod, een licht voor onze ogen.       
         
Aansteken Adventskaarsen 
Zingen: NLB  463: 1 en 3 
 
1 Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
3 Herder, wil behoeden, 
wie in 't duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
Licht, dat stralen zal! 
  
Kyriegebed 
 
Zingen: NLB 462 
1 Zal er ooit een dag van vrede, 
   zal er ooit bevrijding zijn 
   voor wie worden doodgezwegen 
   levenslang gebroken zijn? 
  



2 Zal er ooit een blijvend heden 
   vol van goede vrede zijn 
   waar geen pijn meer wordt geleden: 
   en het leven nieuw zal zijn? 
  
3 Zie de takken aan de bomen 
   waar het jonge groen ontluikt 
   tot een stralend nieuwe zomer 
   waar de vredesbloesem ruikt. 
  
4 Zie de sterren aan de hemel 
   waar het duister van de nacht 
   door hun schijnsel wordt verdreven 
   tot een nieuwe dag die lacht. 
  
5 Zoals bomen mensen tonen 
   dat er kracht tot groeien is 
   zal de zoon der mensen komen 
   die de boom des levens is. 
  
6 Zoals sterren mensen melden 
   dat geen nacht te donker is 
   zal een kind ons komen redden 
   dat het licht der wereld is. 
  
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezingen:  Micha 5:1–4a en Lucas 1: 39-45 
Zingen: NLB 498: 1, 3 en 4 
 
1 Betlehem, o uitverkoren  stad in 't veld van Efrata,  
in u is een vorst geboren als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja. 
  
3 Hef uw hoofden, kleine mensen, als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, Hij maakt recht wat is          
gekromd. Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
  
4 Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, 
 tronen zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja. 
  
Verkondiging 
Zingen: NLB 1000: 1, 2 en 5 
1 Wij zagen hoe het spoor van God 
   sporen van mensen kruiste. 
   Wij zagen licht, een vuur laait op, 
   feest voor armen in het duister. 
refrein: 
   Komt Hij terug op onze weg, 
   keert Hij verharde harten? 
   Wanneer komt Hij met licht en lef, 
   zaaigoed in onze handen? 
 
2 Wij zagen mensen teer en fier,  
   bloeien in steenwoestijnen. 
   Wij zagen hoe de schepping nieuw  
   gloort in vrede zonder einde.              Refrein 



  
5 Wij zagen God verloren staan,  
   zullen zijn kinderen komen?  
   Wij zagen Gods hart opengaan:  
   levend water, rijke stromen.     Refrein 
  
Bericht van overlijden, wij zingen: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.                 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer, aan Hem behoren                                                                                                   
behoren wij toe. 
  

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
  
Inzameling van de gaven 1e voor de diaconie, 2e: PGEmmen 
  
Zingen: NLB 452: 1, 2 en 3 
1 Als tussen licht en donker 
   de tijd zijn stroom versnelt, 
   zijn wij in U verzonken, 
   ons hart raakt niet ontsteld: 
   Gij leeft en houdt de wacht, 
   wij hebben niets te vrezen, 
   de slaap zal ons genezen. 
   Gij waakt de ganse nacht! 
  
2 Die lange nacht, die winter 
   doorstaan wij met geduld; 
   wij leven ongehinderd, 
   de dagen zijn vervuld, 
   Gij hebt het woord volbracht, 
   dat feilloos staat geschreven 
   en keert niet ijdel weder. 
   Uw licht komt na de nacht! 
  
3 O hemellichaam Jezus 
   dat ieder mens verlicht, 
   wij staan in U te lezen, 
   Gij zijt ons vergezicht, 
   de dageraad breekt aan, 
   uw komst is niet te keren, 
   wil ons de eenvoud leren, 
   leer ons uw toekomst aan 
  
Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen    
  
 
  
 


