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De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed, de
HEER is met macht bekleed en omgord. Vast staat de
wereld, zij wankelt niet.

Psalm 93:1

Voorganger: Ds. G.A. Versteeg uit Nijverdal
Organist: Dhr. Th. Van der Wal

Collectes:
Diakonie
kerk
Kosten erediensten

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Intochtslied (staande): Psalm 149 vers 1 en 2
1.

Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2.

Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaderen.
De heilige reien naderen.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heren heiligdom.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Aansluitend Lied: Psalm 149 vers 3
3.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
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het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.
(wij gaan zitten)
Gebed om Ontferming
Glorialied: Evang.liedbundel nr. 362 vers 1,2,3 en 4
1.

God in ons midden,
Heer, wij aanbidden,
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

2.

Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

3.

Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht,
valt al de glans der eeuwigheid.
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4.

Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, Lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: Evangelische liedbundel nr. 454
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht .
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt .
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet .
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet .
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn .
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn .
Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droevenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn .
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn .
Schriftlezing: Lucas 2 vers 15 t/m 19
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden
de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend
heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het
kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders
tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart en bleef erover nadenken.
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Schriftlezing: Johannes 1 vers 11 t/m 18
11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren
hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in
zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen
van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren,
niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit
God.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol
van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien,
de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die
na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn
overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is
door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar
de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader
rust, heeft hem doen kennen.
Lied: nr. 478 vers 1 en 4
1.

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

4.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
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maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood.
Schriftlezing uit de brieven: Filippenzen 2 vers 5 t/m 11
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God
niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan
van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in
de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog
verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven
gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
Lied: Evang.liedbundel nr 381 vers 1,2 en 3
1.

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

2.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?
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3.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof.
O, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan
Jezus, Jezus, uw naam zij d'eer
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

Verkondiging

Lied: Orgel speelt: Lied 503 vers 1,2,3 en 4
1.

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

2.

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

3.

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

4.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Dankgebed Voorbeden Stil gebed gezamenlijk Onze Vader
Collecten
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Slotlied: Lied 150 A vers 1,2,3 en 4 (wij gaan staan)
1.

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3.

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zending en Zegen, besloten met Amen, Amen, Amen.
0-0-0-0-0
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