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Tekst: Psalmen 23 en Lukas 2
Orde van dienst:
Orgelspel
Stil gebed
Votum:
Onze hulp
Is in de Naam van Hem
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet laat varen
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade zij u
En vrede
van God de Vader
Door Zijn zoon Jezus Christus
Amen
Zingen Psalm 134
1 Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
2 Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.
Gebed
Zingen Gezang 297
1 Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
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dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
2 O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
Schriftlezingen
1e lezing Psalmen 23
1 De Heer is mijn herder
mij zal niets ontbreken.
2 Hij wijst mij te liggen
in grazige weiden.
hij voert mij naar wateren der rust.
3
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen,
hij leidt mij in sporen van waarheid
getrouw aan zijn naam.
4 Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat gij,
uw stok en uw staf
zij doen mij getroost zijn.
5 Een tafel richt gij mij aan
in het aangezicht van mijn belagers
en zalft met olie mijn hoofs.
Mijn beker vloeit over,
6 Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
al de dagen mijns levens.
Verblijven mag ik in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.
Zingen Gezang 13: 2
2 Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten
en 't goddelijke recht,
om zijnen naam en eer in top te zetten
door 't lof van zijnen knecht.
Al zworf ik om in nare_en donkre dalen,
beschaduwd van de dood,
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen:
Hij staat me bij in nood!,
maar sterven op mijn wacht!
2e lezing Lukas 2: 15-21
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15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de
herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen
geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16 En zij gingen haastig en vonden
Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten
zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden,
verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19 Doch Maria
bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20 En de herders keerden terug,
God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd
was.
21 En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de
naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.
Zingen Gezang 151
1 O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.
2 Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.
3 Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.
Verkondiging
Zingen Psalm 23:3
3 Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen Gezang 14
1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
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Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.
2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me_als ik wankel,
Hij draagt me_als ik viel.
3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
4 De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me_altijd.
Zegen
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