Liturgie zondag 10 januari ’21
Orgelspel voor de dienst
Binnenkomst Kerkenraad
We luisteren naar het orgelspel , 2e en het 3e vers van Psalm 36
2. Uw heil is als de hemel hoog,
3.
Bij U, Heer, is de levensbron,
uw trouw verheft zich voor ons oog
Gij doet ons klaarder dan de zon
tot in de hoogste wolken.
het licht der wereld schouwen.
Uw recht is als de bergen vast,
Schenk toch uw heil dat leven doet
uw oordeel als de vloed die wast,
en wees voor wie U kennen goed,
tot schrik voor alle volken.
bevestig ons vertrouwen.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
Geef dat ik niet door ’t ruw geweld
ja, over mens en dier wilt Gij
der goddelozen word geveld,
alom uw vleug’len spreiden.
beschaam hun trotse zielen.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
Maar zie, daar storten zij al neer,
met spijs en drank in overvloed
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
wilt Gij ons hart verblijden.
zij liggen, waar zij vielen.
Welkom
Moment van stil gebed
Bemoediging en groet
We luisteren naar orgelspel ELB 302 “Heer ik kom tot U”
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.
Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.
Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.
Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort, mijn bede tot U.
Gebed
We luisteren naar Lied 314 “Here Jezus om Uw Woord”
Here Jezus om uw woord - Lied en tekst - Nederland Zingt (eo.nl)
1.
Here Jezus, om uw woord
2.
Ons gevoel en ons verstand
zijn wij hier bijeen gekomen.
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
Laat in ’t hart dat naar U hoort
als uw Geest de nacht niet bant,
uw genade binnenstromen.
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
Heilig ons, dat wij U geven
’t Goede denken, doen en dichten
hart en ziel en heel ons leven.
moet Gij zelf in ons verrichten.
3.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,

Schriftlezing Matth. 2, 1 t/m 12

open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Lied 919 Gij die alle sterren houdt
Nederland Zingt: Gij die alle sterren houdt - YouTube
1.
Gij die alle sterren houdt
2.
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
3.

God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, / doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4.

Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, –
al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.
Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Verkondiging
Na de verkondiging luisteren we naar orgelspel/bewerking van het lied
“In bergen en in dalen, ja overal is God” Joh. De Heer 306
Op bergen en in dalen
Zijn trouwe Vaderogen
en overal is God.
zien alles van nabij.
Waar wij ook immer dwalen
Wie steunt op zijn vermogen
of toeven, daar is God.
die dekt en zegent Hij
Waar mijn gedachten zweven
Hij hoort de jonge raven
of stijgen, daar is God.
bekleedt met gras het dal
Omlaag en hoog verheven
heeft voor elk schepsel gaven
ja, overal is God.
ja, zorgt voor ‘t gans heelal
Gebeden, dankgebed, voorbede en het Onze Vader
We luisteren naar
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam - Lied en tekst - Nederland Zingt (eo.nl)
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
2. Heer, onze God, die aard’ en hemel
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
schiep,
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
zeen en land met macht te voorschijn riep.
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

3. U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

Zegen
Na de zegen orgelspel

4. Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

