Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017
Viering Avondmaal - lopend
Zingen: 468
1. Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3. Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4. Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Welkom en mededelingen.
Intredelied: 72: 1, 2
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

Stil gebed - Votum, groet en drempelgebed
Klein Gloria
Gebed: om de kracht van vernieuwing vanuit de gebrokenheid
Zingen: 281:1, 2, 3, 5
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Gebed: om verlichting met de heilige geest
Kinderen gaan naar nevendienst
Lezing: Psalm 72
Zingen: 444:1, 2, 3, 4
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

Lezing: Matteüs 2: 1- 12
Zingen: 498: 1, 3, 4
1. Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

3. Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

4. Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
Overweging (afbeelding 2, 3, 4)
Zingen: 871:1, 2
1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
Kinderen komen terug

2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed - Gebed in stilte - Onze Vader
Collectes (afbeelding 5)
Tafelwoorden en –gebed
Instellingswoorden (afbeelding 6)
Gebed
V: Laat ons samen bidden:
A: Liefhebbende God, door uw goedheid
bieden wij U dit brood aan en deze wijn,
die de aarde heeft gegeven
en menselijke handen hebben gemaakt.
Doe ons uw aanwezigheid ervaren
in het delen van dit brood,
zodat wij mogen weten
dat alle brood, ja, al het geschapene
door U is aangeraakt.
Wij vieren het leven dat Jezus heeft gedeeld
met allen die in Hem verbonden zijn
de eeuwen door,
en dat Hij nu deelt met ons.
Eén in Christus en één met elkaar
bieden wij deze gaven aan
en daarin onszelf,
één levend en heilig offer.
Amen
Dankzegging
V: De Heer is met u
A: en ook met u
V: verheft uw harten
A: Wij heffen ons hart tot God
V: Brengen wij dank aan God
A: Goed is het Hem te danken en te prijzen.
Zegengebed over brood en wijn
Gemeenschap van brood en beker
Brood en beker worden lopend door de gemeente gehaald
en gegeten en gedronken.

Zingen: Taizé lied

Gebed na de maaltijd
Vredesgroet
V: Zoals vele graankorrels werden bijeengebracht
in dit ene brood,
en vele druiven werden gemengd tot deze wijn,
zo zijn wij die met velen zijn
en komen van heinde en ver, één in Christus.
De vrede van Christus zij met u.
A: En ook met u.
V: Laat ons elkaar groeten met een teken van vrede.
Wij geven elkaar een vredeshanddruk
Zingen: 871:3, 4
3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
(afbeelding 7)
Wegzending en zegen
(afbeelding 8)

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

