Liturgie Zangdienst 2e Kerstdag 2018
Thema: Light of the world

Allemaal:
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen een welbehagen, een
welbehagen.
Ere zij God
Ere zij God.
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Inleidende muziek: (Kyrie Sela)
Samenzang: ERE ZIJ GOD
Solo:
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge.
Tussenspel
Allemaal: (staande)
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge.
Dames:
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Allemaal:
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge.
Mannen:
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde.

Licht van de wereld (OTH 325)
Licht van de wereld U scheen in mijn
duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer
bij U wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
u bent zo geweldig goed voor mij!
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht.
Bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af. (Refr.)
En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.2x (Refr.)

Welkom en opening : Gerrit ten Berge
Samenzang: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
die Koning.
De hemelse eng'len,
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
die Koning.
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' 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.

Wij buigen neer (opw. 664)
En wij buigen neer
Koningen brengen Hem eer
Aanbidden Jezus
Hij is voor ons, liefde en trouw, liefde en
trouw van God
Rijken en armen, zonen en dochters
knielen voor Jezus neer.
Verliezers en winnaars, heiligen zondaars
zien op één dag hun Heer.
meerstemmig:
En wij buigen neer
Koningen brengen Hem eer
Aanbidden Jezus
Hij is voor ons, liefde en trouw, liefde en
trouw van God
Hij is het Licht van de wereld,
Het Licht van het kruis
En wij buigen neer,
Koningen brengen Hem eer,
Aanbidden Jezus,
Hij is voor ons, liefde en trouw, liefde en
trouw van God
Hoor de eng’len
Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
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 engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
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 engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Schriftlezingen: Mattheüs 2: 9b – 12
En zie, de ster die zij in het oosten gezien
hadden, ging hun voor, totdat hij boven de
plaats kwam te staan waar het Kind was.
10Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich
met zeer grote vreugde.
11En toen zij in het huis kwamen, vonden zij
het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen
neer en aanbaden Het. Zij openden hun
schatkisten en brachten Hem geschenken:
goud en wierook en mirre.

En nadat zij door een aanwijzing van God in
een droom gewaarschuwd waren om niet
terug te keren naar Herodes, keerden zij langs
een andere weg terug naar hun land.
Mattheüs 5: 14 - 16
14U bent het licht van de wereld. Een stad die
boven op een berg ligt, kan niet verborgen
zijn.
15En ook steekt men geen lamp aan en zet die
onder de korenmaat, maar op de standaard,
en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16Laat uw licht zo schijnen voor de mensen,
dat zij uw goede werken zien en uw Vader,
Die in de hemelen is, verheerlijken.
12

Johannes 8: 12
12Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik
ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal
beslist niet in de duisternis wandelen, maar
zal het licht van het leven hebben.
Samenzang: kinderlied: (OTH 414)
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
jij in jouw kleine hoekje
en ik in 't mijn.
Jezus zegt dat Hij
ieder kaarsje ziet.
Of het helder licht geeft
of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel
of wij lichtjes zijn.

Vervolg op 2e blad

Jij in jouw klein hoekje
en ik in 't mijn.
(LvdK 26)
1. Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
3. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treen.
Psalm: 89: 3 en 7
3. De hemel looft, o HEER,
Uw wond'ren dag en nacht;
Uw waarheid wordt op aard'
de glorie toegebracht,
Daar Uw geheiligd volk
van Uwe trouw mag zingen;
Want wie is U gelijk
bij al de hemelingen?
En, welke vorsten ooit
het aard'rijk moog' bevatten,
Wie hunner is, o HEER,
met U gelijk te schatten?

7. Hoe zalig is het volk,
dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht
van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam
zich al de dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe;
Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw
zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid
hen naar Uw woord verhogen.
Overdenking: Light of the world
Luistermoment:-Let there be joy
-In de stal van mijn hart
-Eeuwen lang geleden
Dankgebed
Samenzang en collecte: (OTH 76)
Licht in de nacht;
een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)
Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)
(OTH 77)
Eer zij God in onze dagen,
Eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
Roept op aarde vrede uit.
Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen,
Alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen,
Peis en vree kyrie eleis.
Gloria...
Uitleidende muziek

