TWEEDE ZONDAG VAN KERSTMIS
2 JANUARI 2022
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE De kaarsen worden aangestoken
INTROITUS
a.
Lied 511, voorganger 3, 5, 6 Zanggroep 1, 2, 4, 7
v.
In de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
a.
Amen.
v.
In de stilte komt Uw Woord
a.
In de nacht ontsteekt Gij Licht
v.
Laat ons stiller leven. Er is rijkdom in verzaken.
a.
In alles zijt Gij: God-met-ons
v.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
GEBED VAN TOENADERING
v.
Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
a.

Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben,
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.

v.

De almachtige en barmhartige God
zij ons genadig, vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven.
Amen.

A.

Lied voor de Kersttijd: Lied 486: 1, 2, 4
GEBED VAN DE ZONDAG (anglicaans zondagsgebed voor deze dag)
v.
De Heer zij met u
a.
Ook met u zij de Heer
v.

a.

Almachtige God, in de geboorte van uw Zoon
hebt Gij het nieuwe licht van uw geïncarneerd Woord
over ons doen opgaan
en ons de volheid van uw liefde getoond.
Wij bidden U, help ons te wandelen in Zijn licht en te
wonen in Zijn liefde
dat wij de volheid van Zijn vreugde mogen kennen.
Gij, die leeft en regeert in eenheid met de Heilige Geest,
één God , nu en voor altijd.
Amen.

EERSTE LEZING: JEREMIA 31: 7- 14
v.
U loven wij, o God,
a.
in eeuwigheid. Amen.
ANTWOORDPSALM: 139C: 1- 18 Zanggroep, refrein na vers 5, 10,
14 en 18, voorganger zingt de verzen.
v.
Hoort het heilig Evangelie!
1. voorzang; 2. allen

v.

Halleluja! Looft, kinderen, de Heer, looft de Naam des
Heren. Halleluja!
EVANGELIELEZING: JOHANNES 1: 10- 18
v.
Woord van de Levende God.
ACCLAMATIE 139D LA TÉNÈBRE N’EST POINT TÉNÈBRE '
VERKONDIGING
LIED 471 In dulci jubilo
LIED Noel nouvelet, Noel chantons ici

t is weer Kerst geworden, in ’t Frans ‘Noël’
Al gij vrome mensen, zeg God ‘Dankuwel’
Chantons Noel pour le Roi nouvelet, Noel!
Chantons Noel pour le Roi nouvelet,
Noel nouvelet, Noel chantons ici
Herders in de velden hoorden plots een stem
Bethlem is de stede want daar vind je hem.
Chantons Noel …
In de stad gekomen troffen zij elkaar
’t kind was snel gevonden, zo ook ’t ouderpaar.
Chantons Noel …
Spoedig kwamen wijzen aan in Bethlehem
’t licht had hen beschenen en zij vonden Hem.
Chantons Noel …
Goud en mirre was er, wierook zonder prijs,
plots leek toen de stal op ’t aardse paradijs.
Chantons Noel …
VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v:
Zo bidden wij:

a.
“ Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg”
(refrein Lied 139c)
VREDEGROET VOOR DE EERSTE ZONDAG IN HET JAAR ONZES HEREN
2022
v.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
a.
En met uw geest.
MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING INZAMELING VAN DE GAVEN
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Alg. kerkenwerk;3.eigen
gemeente(beheer,onderhoud)

ZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED : LIED 150a: 1, 2, 3
ZEGEN beantwoord met LIED 150a: 4
Orgelspel

colofon
Voorganger ds. Arie Poldervaart
Ouderling: Elly Wilms
Diaken : Edward Wilms
Organist: Gijs van Spankeren
Koster: Ingeborg Haspels
Agenda
zondag 9 januari 10.00u, voorganger ds Eward. Postma

