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Weerklank Lied 112: 1 en 2
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 aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
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!

Welkom en mededelingen

Geloofsbelijdenis

Psalm 98: 1 en 2 (OB)
1 Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere,
Die grote God, Die wond’ren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

Lofzang van Maria: 1 en 4
1 Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.

2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan de Heer' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
Stil gebed
Votum en groet

4 Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing: Mattheus 1:18-25
18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn
moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij
samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19. Jozef, haar
man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar
niet in het openbaar te schande wilde maken. 20. Terwijl hij deze dingen
overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei:
Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen,

want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21. en zij zal een Zoon
baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken
van hun zonden. 22. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de
Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: 23. Zie, de maagd zal
zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel
geven; vertaald betekent dat: God met ons. 24. Toen Jozef uit de slaap
ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij
nam zijn vrouw bij zich; 25. en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij
haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.
Weerklank Lied 113: 1 en 4
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Wees blij, wees blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Wees blij, wees blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
Verkondiging “de meeste dromen zijn bedrog… “
Weerklank Lied 17: 1 en 3
Daar is uit 's werelds duis'tre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Kom tot zijn schijnsel, alle volken,
en jij, mijn ziel, bid het nu aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht van zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden
zijn wondren van gena alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog van Vader treên.

Dankgebed en voorbeden
Opwekking 525: Jubel het uit
Jubel het uit, de Heer is hier,
Ontvang het koningskind.
Als redder van de aarde,
Geeft hij het leven waarde;
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt
Jubel het uit de Heer regeert,
Wees blij verhef je stem.
Zing als de schepping juicht,
Aanbiddend voor hem buigt;
Een vreugdelied voor hem,
Een vreugdelied voor hem,
Een vreugde, een vreugdelied voor hem.
Zijn koningschap zou eeuwig zijn,
Rechtvaardig en vol kracht.
Laat ieder volk op aarde,
Zijn heerlijkheid ervaren;
De liefde die hij bracht,
De liefde die hij bracht,
De liefde, de liefde die hij bracht.
Een vreugdelied voor hem,
Een vreugdelied voor hem,
Een vreugde, een vreugdelied voor hem.
Zegen
Pianospel

