Orde van dienst zondag 30 december 2018
Muziek vooraf
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand
of voor uzelf.
Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de
dienst
Luiden van de klok
Als de voorganger opstaat, staan allen op en Zingen: Psalm 33: 1, 2
1 Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
2 Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
Begroeting en bemoediging
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
V: Onze hulp is in de Naam van de Here God
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
G: Amen
Zingen: NLB 489: 1, 2
1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
'God zal ons redden' is zijn naam.
Open uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouw 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.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

(Gemeente gaat zitten)

Welkom en inleiding.
Zingen: NLB 314: 1, 2
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2 Ons gevoel en ons verstand zijn,
o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
Gebed
Lied: NLB 314: 3
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Schriftlezing: Jesaja 49: 1 t/m 7 (NBV)
Zingen: NLB 654: 1, 5 en 6
1 Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
6 Zing dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!
Schriftlezing: Lucas 2: 22 t/m 39 (NBV)

Zingen: Gezang 68 (LvdK 1973)
1 Zo laat Gij, Heer, uw knecht, naar 't woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede, nu hij uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid, gezien heeft op zijn bede.
2 Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in d'ogen, terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht en Isrel zal verhogen.
Overdenking, tekst: Lucas 2: 30 t/m 32
Zingen: NLB: 442: 1 en 2
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
De 1e collecte is voor de Diaconie, de 2e voor de Kerk
Slotlied, zingen NLB 412: 1, 4 en 6
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!
4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.
6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.
Zegen

gemeente zingt: Amen, amen.

