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De bel – teken om te verstillen
Binnenkomst ambtsdragers
Om te beginnen
- Welkom
- Kaarsen op de tafel aangestoken
allen staan
- Openingstekst
o. Hier is ruimte waar het licht kan komen,
wind kan waaien, adem stromen,
ruimte om te leven.
Hier is stilte waarin zich God laat horen.
Open je hart en open je oren –
Stilte om weer te weten waartoe wij bestaan.
a. Licht, waarin wij samen staan,
Geest van God, raak ons aan
dat wij opengaan.

6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.
- Groet

- Openingslied: LB 72: 5, 6

v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. Ook u zal God bewaren
allen zitten
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- Toelichting op de dienst
- Kyriëgebed

Rond het woord

- Glorialied:LB 482: 3

- Gebed
- Moment met de kinderen
- Lied: Goedemorgen, welkom allemaal – 288
kinderen (4-11) naar eigen dienst

- Eerste lezing: Spreuken 4: 10 tm 19
- Lied: LB 111: 1, 6
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2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
3. Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.
- Overweging
stilte
- Lied: LB 361: 4, 6, 7

6. Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.
- Tweede lezing: Matteus 2: 1 – 12
- Lied: LB 503

6. De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijft geloven
wordt niet verdoofd.
7. De koning nu der eeuwen,
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!
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- Slotlied: LB 837: 1, 4
Rond de tafel

- Gebeden
Voorbede
Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden
laat uw rijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel
Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad
Want van u is het koningschap, de macht
En de majesteit, in eeuwigheid
Amen

4. Koning, uw rijk is zo nabij_
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
- Zegen, afgesloten met het gezongen Amen (3x)
Ambtsdragers verlaten als eersten de zaal

- Het leven van de gemeente
Mededelingen
kinderen komen terug in de zaal
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