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HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
Psalm 8:2

Hartelijk welkom in deze eredienst. Of u gast bent, of nieuw in de gemeente, of
al heel lang lid, wij allen mogen ons verbonden weten met de Eeuwige, die
zich als Eerste verbond aan ons.
Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop iemand van de
kerkeraad aan. Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst.

de liederen worden staande gezongen
U kunt bij binnenkomst een kaarsje aansteken

Welkom
Stilte
Openingsvers
Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij helpen..
Lofprijzing
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Halleluja.
Hymne: Psalm 8a
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 en 6 allen
Psalmgebed: Psalm 67
Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
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De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.
Inleiding op de lezingen
Lezing: Numeri 6:22-27
Lezing: Lucas 2:21-28
Lofzang van Simeon: Lied 159a
Moment van inkeer en verstilling
Orgel: Andante

Chr.H. Rinckl

Lied: NLB 326
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 en 6 allen
Gebeden
Gebedsaanhef
I Voorzang / II Allen
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Heer, ont - ferm U,
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Heer, ont - ferm U;
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Heer, ont - ferm U,

Heer, ont - ferm U.
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Morgengebed
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Voorbede
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied: Lied 416
Zegen
Over onze harten, over onze huizen,
de zegen van God.
In ons komen, in ons gaan,
de vrede van God.
In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God.
Aan ons eind en nieuw beginnen,
de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God!
Orgelspel
Uitgangscollecte: Werk van de Diaconie
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