Morgendienst 24 december 2017

JdH 287 Vreugde, vreugde, louter
vreugde

JdH 827 Jezus zegt, dat Hij hier van ons
verwacht.

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drij" de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt,
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is,
overal op aarde, zond’ en droefenis.
Laat ons dan in ‘t duister ‘n helder lichtje zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht gee" of ook bijna.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

Opw 315 Opwekking Heer, Uw bloed,
dat reinigt mij.
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het oﬀer dat U bracht.
En U wast mij wi%er dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

3 Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van Uw pracht:
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen:
doof niet voor Uw licht ons oog.
4 Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij Uw naam verhogen,
juichend voor Uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.
5 Wil van ons Uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door Uwe liefde
eeuwig in Uw vreugde zijn.

Middagdienst 24 december 2017
DNP Psalm 3
1 Mijn God, de vijand staat
met man en macht paraat
om tegen mij te strijden.
Er wordt met mij gespot:
‘Hij krijgt geen hulp van God.’
Toch zult U mij bevrijden.
U bent mijn schild, mijn eer.
U richt mij op wanneer
mijn krachten het begeven.
Vanuit Jeruzalem
beantwoordt U mijn stem,
U waakt over mijn leven.
2 Ik sliep gerust vannacht:
de heer hee" nieuwe kracht
voor deze dag gegeven.
Ik vrees de massa niet
die mij als mikpunt ziet,
want Hij beschermt mijn leven.
Sta op, mijn God en raak
mijn vijand op de kaak,
verbrijzel al zijn tanden.
Uw heil beslist de strijd.
Verlos ons, heer en spreid
uw zegenende handen.

Opw 527 Licht in de Nacht
Licht in de nacht; een ster schijnt door de
wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de =jd.
Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)

Opw 124 Ik bouw op U
Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam -2xGelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam -2xIk bouw op u
mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid. -2x-

