
     Thema: ‘Frozen’
Zingen voor de dienst:
-  Opw. 595 (‘Licht van de wereld’)
- Lied van de maand 517:1,2,3,4,5 (‘Christus, uit God geboren’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 24:4,5
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
 aloude deur, maak wijd uw boog,
 laat uw verheven koning binnen.
 Wie is die vorst zo groot in eer,
 die sterke held? Het is de HEER,
 die alle macht kan overwinnen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 487:1,2
1. Eer zij God in onze dagen,
 eer zij God in deze tijd.
 Mensen van het welbehagen,
 roept op aarde vrede uit.
 Gloria in excelsis Deo,
 Gloria in excelsis Deo.

Gods gebod

Zingen: 440:1,2
1. Gaat, stillen in den lande,
 uw Koning tegemoet,
 de intocht is ophanden
 van Hem die wondren doet.
 Gij die de Heer verwacht,
 laat ons vóór alle dingen
 Hem ons hosanna zingen.
 Hij komt, Hij komt met macht.
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2. Eer zij God die onze Vader
 en die onze Koning is.
 Eer zij God die op de aarde
 naar ons toe gekomen is.
 Gloria in excelsis Deo,
 Gloria in excelsis Deo.

5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
 aloude deur, maak wijd uw boog,
 ruim baan voor de verheven koning.
 Wie is die vorst zo groot in kracht?
 Het hoofd van ‘s hemels legermacht!
 Hij komt, Hij maakt bij ons zijn 

2. Vat moed, bedroefde harten,
 de Koning nadert al.
 Vergeet uw angst en smarten,
 daar Hij u helpen zal.
 Er is weer nieuwe hoop:
 Hij noemt u zijn beminden,
 in ‘t woord laat Hij zich vinden,
 in avondmaal en doop.



Gedenken mevr. Drost van Heerde
Zingen: ps.139:1
1. HEER, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,
 ‘t ligt alles open voor uw ogen.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen (NBV):
- Micha 7:9 en 18-20
9De toorn van de HEER zal ik dragen 
– ik weet, ik heb tegen Hem gezondigd –
tot Hij voor mij heeft gepleit,
mij recht heeft verschaft.
Hij zal me naar het licht voeren
en ik zal zijn  gerechtigheid  aanschouwen.
18Wie is een God als U,
die schuld  vergeeft
en aan  zonde  voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont U hun uw trouw.
19Opnieuw zult U zich over ons ontfermen
en al onze  zonden  tenietdoen.
Onze  zonden  werpt U in de diepten van de zee.
20U bewijst  Jakob  uw trouw
en Abraham  uw  goedheid,
zoals U gezworen hebt aan onze voorouders,
in de dagen van weleer.

- 1 Korintiërs 13:8-13
8De  liefde  zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, 
kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is 
beperkt. 10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11Toen ik 
nog een  kind  was sprak ik als een  kind, dacht ik als een  kind, redeneerde ik als een  
kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12Nu kijken 
we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen 
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13Ons 
resten geloof, hoop en  liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de  liefde.

- Jesaja 25:7-9
7Op deze berg vernietigt Hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8Voor altijd doet Hij de dood teniet.



God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de HEER, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’

Zingen: Lied 437:1,4,6
1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
 daal, Heiland, uit uw hemel neer.
 Ruk open, rijt ze uit het slot,
 de hemeldeuren, Zoon van God.

4. Waar blijft Gij toch, o s werelds troost, 
 die wij verbeiden onverpoosd? 
 O daal toch uit uw hoog paleis 
 in ons verloren paradijs.

6. Wij zijn hier in zo grote nood, 
 wij leven allen naar de dood. 
 O kom, en voer met sterke hand 
 ons weer terug in t vaderland. 

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Opw. 527 (de sluier wordt verwijderd)
1. 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)

2. 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 tijd.



 Prijs nu Zijn naam,
 de naam van alle namen,
 en geef Hem glorie
 in alle eeuwigheid. (3x)

Kerstproject kindernevendienst
Zingen projectlied:
 refrein:
 God belooft de Vredekoning
 aan zijn volk, aan Israël,
 heel de wereld wordt zijn woning,
 Micha heeft het ons verteld.

1. Weet je dat God wil vergeven,
 dat Hij ook de ketting brak
 van de zonden in jouw leven:
 je bent vrij, zit niet meer vast.
 refrein:
 God belooft de Vredekoning
 aan zijn volk, aan Israël,
 heel de wereld wordt zijn woning,
 Micha heeft het ons verteld.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte is bestemd voor de Diakonie
     2e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk

Zingen: 442
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
 Verlos mij van mijn bange pijn!
 Zie, heel mijn hart staat voor U open
 en wil, o Heer, uw tempel zijn.
 O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
 verkwik mij met uw heilge gloed.
 Kom met uw zachte glans doordringen,
 o zon van liefde, mijn gemoed!

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

 De volgende Eredienst is vanavond (jongerendienst)
 Aanvan 19.00 uur Voorganger: ds. A.H. van Veluw 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
 waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
 Ik wil in ootmoed U ontvangen,
 mijn ziel en zinnen zijn bereid.
 Blijf in uw liefde mij bewaren,
 waar om mij heen de wereld woedt.
 O, mocht ik uwe troost ervaren:
 doe intocht, Heer, in mijn gemoed!


