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Dienst van de voorbereiding
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

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 ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed
V.:
Goede God
hier zijn wij, bij U.
K.:
En wij vragen U
wees ook bij ons.
V.:
Bevrijd ons van alles
wat ons gevangen houdt.
K.:
U kent ons, beter dan wij onszelf kennen,
U weet wat ons bezighoudt
V.:
Zie dan naar ons om
wacht niet langer.
K.:
Maar doe ons opstaan
en leven.
Maak alles nieuw!
Allen: Amen.
Psalm 72: 1en 4

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed
2

Glorialied 103c: 1 en 2
Gesprek met de kinderen, we zingen lied 171

2.
David kwam als kleinste
helemaal vooraan;
hij mocht koning worden,
koning in Gods naam.
3.
David heeft gezongen,
David speelde harp,
en hij heeft gesprongen
vrolijk voor de ark.
4.
David gaf de toon aan;
David zong ons voor
en die oude woorden
zingen nog steeds door.
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit 1 Samuël 16:1-13
Lied 319: 1, 3, 5 en 7
3

Schriftlezing uit Lucas 2:1-20
Lied 468
Overweging
Orgelspel
Dienst van het antwoord
Lied 506: 1 en 4
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
De opbrengst van de 1e collecte gaat naar Open Doors. Open
Doors is een interkerkelijke stichting die vervolgde christenen
steunt ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors wil
vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken,
toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. In bedreigde
en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke
vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten ze voor
over christenvervolging.
De 2e collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.
Slotlied 23b: 1, 2 en 5
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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