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INTREDE
eerste lied, psalm [wie kan, gaat staan] 72
“Geef Heer, de koning uwe rechten”, 1.2.6.7

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.
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6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.
7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
bemoediging en vredegroet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
(allen wensen wie om hen heen zitten (met een handdruk) vrede toe)
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gebed van toenadering
V: HEER, onze God, we zijn gekomen om samen te vieren
dat wat ons zo aan het hart gaat: verbondenheid met elkaar,
vergeving en een nieuw begin.
Soms valt het uit onze handen,
soms breekt het niet door onze onwil heen,
help ons over de drempel,
help ons over de drempel in uw naam,
A: Amen
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria “Eer zij God in onze dagen”
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2. Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften
“Nu daagt het in het oosten” vers 1 en 2

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
lezing uit het oude testament Jesaja 60, 1-3

5

lied “Nu daagt het in het oosten”, vers 3, 4 en 5
3. Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten – begroeten ’t morgenrood.
4. De zonne, voor wier stralen het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht!
5. Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
lezing uit het nieuwe testament Matthéüs 2, 1-12
[wie kan, gaat staan]
lied “Nu zijt wellekome”
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3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.
4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
1e rondgang:
2e rondgang:

7

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] “God heeft het eerste woord”

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
zegen beantwooord met A: Amen
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