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27 december 2020 10.00uur.
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Ook nu we weer online diensten hebben, houden we het sobere format aan: zo
houden we helemaal rekening met wie via internet met ons meeviert.

Aanvangslied: Psalm 43:3
3 O Heere God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Stil gebed – Votum – groet
Lied: Psalm 43: 4 en 5
4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?
Vertrouw op 's Heeren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.
Leefregel: Efeze 5:1-9
Lied: Gezang 68: 1 en 2
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 de ogen,
terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Isrel zal verhogen.
Gebed
Schriftlezing: Genesis 45:25 – 46:7
Lied: Gezang 114:3
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
Schriftlezing: Lukas 2:33-40
Lied: Gezang 130: 1 t/m 4
1 De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de held're morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.
2 Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de eng'len dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.
3 Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donk're aarde,
toch staat in stille pracht

de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.
4 God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.
Preek
Lied: Hemelhoog nr. 141
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
En zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
Geeft ons reden om kerstfeest te vieren.
Kom, vier het feest met mij,
Kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
Dat Jezus voor ons is gekomen.
In alle landen op heel de aarde
Beleven mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
Waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.
Kleur nu je leven met rood van liefde,
Met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
Want het rijk van het licht is gekomen.
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Lied: Psalm 118: 1 en 9

1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
Zegenbede

Collecte.
Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
1.
2.
3.
4.
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