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Orgelspel
Welkom
Stilte (staande)
Bemoediging en Groet:
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed –
K.:
Het donker, God,
is helemaal niks voor U.
U heeft in den beginne
het licht doen overwinnen.
In het donker van de wereld
hebt U een licht doen opgaan:
een Kind is ons geboren!
Zo bidden wij U aan het begin
van deze nieuwe dag:
wees ons tot licht,
zegen ons met uw vrede.
Allen: Amen.
Zingen: Lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’

Gebed om ontferming
Zingen: Lied 468 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’
Met de kinderen
Zingen: Lied 287 vers 1 en 2 ‘Rond het licht dat leven doet’
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen als de kerk van liefde leest
is het feest.
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Lucas 2 vers 25 tot en met 40
Zingen: Psalm 27 vers 2, 4 en 7 ‘Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen’
Overweging
Orgelspel
Zingen: Lied 489 ‘Komt ons in de diepe nacht ter ore’
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Mededelingen
Collecten –
1e – Deze collecte is bestemd voor de Voedselbank Voorschoten.
2e – Deze collecte is bestemd voor de activiteiten van de Raad van
Samenwerkende kerken Voorschoten.
Zingen: Lied 474 ‘Looft God, gij christenen, maak Hem groot’
Zegen
Zingen:

Orgelspel

