Liturgie Eerste Kerstdag 2015
We steken de vijfde kaars aan, want vandaag is het Kerstfeest. Sarah Cannegieter mag
naar voren komen om de laatste kaars aan te steken!
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 138: 1, 3 en 4
1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4 O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 136: 1 en 2 (wijs: God rest you merry)
1 Hoort gij de eng’len zingen,
2 Nog is de glans verborgen,
een jong en machtig koor?
verschuilt zich in een stal.
De hemelzangen dringen
Hoe ver schijnt nog de morgen,
tot in de diepte door.
die eenmaal lichten zal.
Nu blijft de stem besloten
Bedreigen donk’re machten
bij herders in hun dal,
het kind, dat God ons zendt,
straks zal hij zich vergroten,
wij moeten hunk’rend wachten
dan luistert het heelal.
tot Hij de tijden wendt.
•
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Luisterlied: ‘Geef me Adem’
Schriftlezing: Lukas 2: 1-8 en 22-35
Zingen: Gez. 68: 1 en 2

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.

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.

• Preektekst: ‘hij nam het Kind in zijn armen en loofde God!’
• Verkondiging: ‘Wilt u hem vasthouden…?’
• Zingen: Opwekking 616
Houd mij dicht bij U.
U alleen begrijpt
Laat me nooit meer gaan.
Wat ik nodig heb.
Voor u leg ik mij leven neer.
U liefde die mij warmte geeft.
Verlangend naar u vriendschap Heer.
Als U mij in uw armen neemt
Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.
U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mijn leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt.
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.
U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 135: 2 en 3
1 Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
•
•

Zegen
Zingen: Ere zij God

