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Zingen: NLB 72 vers 1 en 2 
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
 en uw gerechtigheid 
 aan 's konings zoon, om uwe knechten 
 te richten met beleid. 
 Dan ruist op alle bergen vrede, 
 heil op der heuvelen top. 
 Hij zal geweldenaars vertreden, 
 maar armen richt hij op. 
 
2 Zolang de zon des daags zal rijzen, 
 de maan schrijdt door de nacht, 
 moet al het volk hem eer bewijzen, 
 hem loven elk geslacht. 
 Hij moge mild zijn als de regen, 
 het land tot lafenis. 
 Vrede zal bloeien allerwegen, 
 totdat geen maan meer is. 

 
Stilte 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 
vg: De Heer zij met u 
allen: ook met u zij de Heer 
vg: Onze hulp is de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
vg: drempelgebed, uitlopend op 
 ... door Jezus Christus, onze Heer 
allen: Amen (gem. gaat zitten) 
 
Zingen: NLB 91a vers 1 en 2 
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen, 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend. 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
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2 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 

 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek.

 
Kyriegebed afgesloten met drievoudig gezongen 'Heer ontferm U' 
 
Zingen: NLB 443 
1 De engel Gabriel komt aangesneld,  
 de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.  
 Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
 hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.  
 
2 Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
 jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
 en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
 hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 
3 Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
 en zegt: Voor mij is goed wat God belooft. 
 Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
 hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 
4 Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
 in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
 voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
 hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
Gebed bij het openen van de bijbel 
 
Kinderen naar kindernevendienst 

 
Bijbellezing: Jesaja 11 vers 1 tot 10
 
Zingen: NLB 282 vers 1 en 2 
1 Genesteld aan uw hart 
 en aan uw altaar kind aan huis, 
 pelgrim die schuilt, 
 zo ben ik thuis bij U, mijn God, die in 
 uw loofhut mij bewaart. 
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2 Hier wordt uw Woord van kracht, 
 dat mij herschept en adem geeft, 
 de ziel wil zijn 
 van al wat leeft. Het fluistert in mijn oor 
 hoe vurig Gij mij wacht. 

 
Bijbellezing: Matteus 3 vers 1 tot 12 

 
Zingen: NLB 282 vers 5 en 6 (zie bijlagen bij de mail, deze twee coupletten 
komen uit een andere bundel) 
5 God, uw goedgeefsheid smaakt 
 naar meer en wekt het lied in mij: 
 U zingen maakt 
 van vrezen vrij, nu liefde woord voor woord 
 mijn mond heeft aangeraakt. 
 
6 En roep ik om gehoor, - 
 dankzij de adem van uw Geest 
 weet ik hoe Gij 
 mijn leven leest, mijn naam noemt en bewaart 
 en mijn gebed verwoordt. 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel 

 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 

 
Zingen: NLB 152 vers 9 en 10 
9 De Here God regeert. 
Zijn goede trouw fundeert 
een rijk voor al de zijnen. 
Zij zijn gerust en stil. 
Maar wie het boze wil 
zal in de nacht verdwijnen. 

10 Des Heren woord beslist 
der volken oude twist. 
De laatsten worden eersten. 
Mijn hart verheugt zich zeer, 
en roemt in God, de Heer. 
Zijn vredevorst zal heersen.

 
Gebeden 
Collecten bij de uitgang 
 
Zingen: NLB 321 vers 1, 2, 4 en 7 
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1 Niet als een storm, als een vloed, 
 niet als een bijl aan de wortel 
 komen de woorden van God, 
 niet als een schot in het hart. 
 
2 Maar als een glimp van de zon 
 een groene twijg in de winter, 
 dorstig en hard deze grond - 
 zo is het koninkrijk Gods. 
 
4 Kinderen armen van geest 
 mensen gelouterd tot vrede 
 horen de naam in hun hart 
 dragen het woord in hun vlees. 
 
7 Hier in dit stervend bestaan 
 wordt Hij voor ons geloofwaardig 
 worden wij mensen van God, 
 liefde op leven en dood. 
Zegen 
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