
Liturgieën 1e kerstdag 2018
Morgendienst
Gezang 138 vers 1, 2, 3 en 4 LvdK
Psalm 98 vers 1, 2 en 4 OB
Lied 105 ‘’Wijs mij de weg…’’ OTH
Schriftlezing Lukas 2 vers 1 t/m 7 HSV
Lied ‘’Bewaar het in je hart’’ E&R
Schriftlezing Lukas 2 vers 8 t/m 20 HSV
Gezang 141 vers 1 en 2 LvdK
Kerstproject Projectlied
Verkondiging ‘’Bewaar het in je hart’’
Gezang 125 vers 1, 2, 4 en 5 LvdK
Lied ‘’Ere zij God’’

Lied 105 ‘’Wijs mij de weg…’’ OTH
Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die ‘k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

Lied ‘’Bewaar het in je hart’’ E&R
Refrein:
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd
De Heer zal altijd doen wat Hij je heeft beloofd
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd
De Heer zal doen, wat Hij je heeft beloofd

Als Hij je heeft geroepen mag je meegaan
Dan heeft Hij weer iets moois voor jou bedacht
De Heer wil graag met kinderen in zee gaan
Als Hij iets van je vraagt geeft Hij je kracht

Refrein

Het duurt niet lang meer tot Hij terug zal komen
Dan zul je zien dat Hij je heeft gespaard
De Heer wil graag dat jij bij Hem zult wonen
Omdat je al Zijn woorden hebt bewaard

Refrein

Kerstproject Projectlied
Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:

Jezus kwam voor ons op aard’,
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geboren-
bij God mogen horen.

Lied ‘’Ere zij God’’
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Middagdienst

Gezang 124 vers 1, 2, 3 en 4 LvdK
Psalm 89 vers 1 en 2 OB
Gezang 139 vers 1 en 2 LvdK
Schriftlezingen Lucas 2 vers 8 t/m 20 HSV

Vraag en antwoord 15 t/m 19 HC
Gezang 117 vers 1, 2 en 4 LvdK
Verkondiging ‘’Verheerlijk en loof God!’’
Gezang 135 vers 1, 2 en 3 LvdK
Gezang 147 vers 1, 4 en 6 LvdK
Gezang 134 vers 1, 2 en 3 LvdK


