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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         ‘Kerstnacht boven Bethlehem’ 

(Sela) 

In de kerstnacht boven Bethlehem, 

sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 

God is hier, zijn naam is Jezus! 

En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 
 

Laat de vreugde van de engelen 

ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 

blijven klinken in ons leven. 

Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen.      
 

Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 

God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 

Liefde kent bij hem geen grenzen. 
 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 
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Gebed 
 

We lezen Maleachi 3 : 19-24 

 
Zingen:         Psalm 78 : 1 en 2 (GK) 

1 Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore. 

Versta het woord, o volk door God verkoren, 
dat onze vaderen ons deden horen, 

't geheimenis, verkondigd lang tevoren. 

De grote daden die de Heer volbracht, 
vertellen Wij nu aan het nageslacht. 

 

2 God heeft zijn wet aan Israël gegeven, 

voor Jakobs zaad een ordening ten leven. 

Die hebben zij hun kindren voorgeschreven. 

Dan zullen die, in 's HEREN dienst bedreven, 
van kind tot kind vertrouwen op hun God, 

gedachtig aan zijn werk en hoog gebod. 

 
Uitleg voor de kinderen 

 

Zingen:              ‘Wij zullen opstaan’ 
Wij zullen opstaan 

En met Hem meegaan 

Straks als Jezus terugkomt 
Wij zullen opstaan 

En met Hem meegaan 

Als Jezus komt 
 

Blijf niet treuren 

Zit niet bij de pakken neer 
Sikkeneuren 

Helpt je toch niet meer 

't Zal gebeuren 
Dan komt de Heer 

 

Wij zullen opstaan... 
 

Verkondiging over Lucas 3 : 7-14 

 
Zingen:             Gezang 769 : 1 en 6 (LB) 

1 Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 
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6 Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 

 
Gods gebod: Romeinen 13 : 8-10 

 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 

 

Zingen:              Opwekking 334 

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

waar u bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  

Schijn in mij, schijn door mij. 
  

Refrein:  

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 

 

2 Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein 
 

3 Staan wij oog in oog met U Heer. 

Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein 
 

Zegen 


