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Lied 503

v. Een kind is ons geboren
een zoon is ons gegeven.

a. Halleluja!

In de Naam + van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
Amen. 

BEGROETING

GEBED VAN TOENADERING
v. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Neergedaald in onze duisternis:
Gij, Christus, licht der wereld!
die het hart doet opleven
en de diepten peilt,
Gij, Christus, licht der wereld!
Doe ons herleven
en maak heel uw aarde nieuw,
Gij, Christus, licht der wereld!
Vreugde van ons leven,
onze God zijt Gij!
Lof en dank in eeuwigheid!

Lied 500: 1,2,5

GEBED VAN HET FEEST
Gij, Eeuwige en Ene,
Gij hebt uw Woord vlees,
uw Zoon mens doen worden
en ons met het nieuwe licht
van uw genade overstroomd.
Geef, zo bidden wij,
dat wij in onze werken doen uitstralen
wat door het geloof in onze geest schittert.
Door uw eniggeboren Zoon,
Jezus Christus, onze Heer
die met U en de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen. 

DE SCHRIFT – gelezen en gezongen

Profeten Jeremia 23,5-8
Psalm 98: 3,4 (Liedboek, gezongen)
Evangelie Johannes 1,1-14 

Lied 477: 1,3,4

OVERWEGING

Lied 473

AANDACHT VOOR DE COLLECTES

Diaconie; Kinderen in de knel; deze gemeente

GEBEDEN
Intenties telkens besloten met:
v.   Licht der wereld,
a.   sta ons bij.

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, 
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

Lied 481

AFSLUITEND GEBED en ZEGENBEDE

Zegene en behoede ons
de almogende en barmhartige Heer,
Vader, Zoon en heilige Geest.

a.   Amen.
loven wij de Heer.

a. Wij danken God.
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