Kerkdienst: 9:30 uur

*2e Kerstdag zondag 26 december 2021*

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp
Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat
www.cgk-scherpenzeel.nl

*********************************************************************************************************************************

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
- De Kerstkaars wordt aangestoken door: Joep van Es

2e kerstdag

Zingen: Opwekking 528 – Hoor de eng’len zingen d’eer
- Gebed, Onze hulp en groet
Zingen: Zo is het beloofd – Sela
- Kindermoment
Zingen: Kinderlied: Wonderbare Raadsman
LUISTEREN NAAR GOD
Zingen: Opwekking 525 – Jubel het uit
- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Lucas 2: 22-40
Zingen: Psalm 118: 6 en 7 DNP
-

Verkondiging met als thema: Met eigen ogen Jezus zien!

Zingen: Liedboek 68 – Lofzang van Simeon
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
Zingen: Vrede voor wie het hoort - Sela
- Collectemogelijkheden:
1e collecte: Dorcas
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: NLB 487 Eer zij God in onze dagen
- Uitzending en Zegen

Bij het aansteken van de Kerstkaars:
De kaars voor kerst, die mag nu aan.
laat ieder zien en horen:
een grote ster is opgegaan.
de Koning is geboren!

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 26 december 2021
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

Opwekking 528
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Hij, die heerst op 's hemels troon
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Zo is het beloofd - Sela
Jezus als kind aan de wereld
beloofd,
komt bij ons wonen als mens heel
dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had
dit geloofd?
De Verlosser wordt mens zoals wij.
Zo stond het geschreven, zo is het
beloofd;
een redder is gekomen, brengt
iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een lied over vrede aan herders
gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte
nog door.
Jezus de hoop voor een wereld in
nood,
komt in ons wonen en blijft voor
altijd.
Wie heeft ons de weg naar de
Vader getoond?
Jezus, redder die ons heeft bevrijd.

U bent mijn leven, mijn licht in de
nacht.
Leven oneindig is wat U mij geeft;
U bent meer dan ik ooit had
verwacht.
Wondere Raadsman
Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Sterke God
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader
Vredevorst, Vredevorst
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld, vrede voor de
wereld
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de
volken
Licht in nacht, licht in de nacht
Een kind is ons geboren….
Vrede voor de wereld, vrede voor de
wereld
Heeft hij gebracht, heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de
volken
Licht in de nacht, licht in de nacht
Een kind is ons geboren…

Opwekking 525
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! (2x)
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 (2x)
een vreugde-,
een vreugdelied voor Hem!
Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht (2x)
de liefde, de liefde
die Hij bracht!

Gloria zingt heel het engelenkoor;
ere zij God! Het lied klinkt de
eeuwen nog door

Psalm 118 DNP
6. De steen waar bouwers niets in
zagen,
die werd de cruciale steen,
door God als hoeksteen
aangedragen.
Zijn werk verwondert iedereen!
Dit is de dag van Hem gekregen,
een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, HEER, geef ons uw
zegen;
geef voorspoed, HEER, ons leven
lang.

Heer, ik ben dankbaar voor wat u
mij geeft.

7. Wij zegenen de grote koning, die
komt in naam van God, de HEER.

Zo stond het geschreven, zo is het
beloofd;
een Redder is gekomen, brengt
iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een boodschap van vrede op aarde
gebracht.

Vier nu het feest mee in zijn
woning;
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen,
met groene twijgen in de hand.
Laat iedereen zijn goedheid prijzen;
zijn liefde houdt voor eeuwig stand.
Liedboek 68 Lofzang van Simeon
1.Zo laat Gij, Heer, uw knecht,
naar 't woord hem toegezegd,
thans henen gaan in vrede,
nu hij uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.
2. Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in de ogen,
terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Isrel zal verhogen.
Vrede voor wie het hoort - Sela
Dit is het verhaal van onze redder.
Samen dragen wij het verder.
Samen zijn wij dragers van het Woord.
Vrede voor wie het hoort.
Als we kwetsbaar als Maria zijn,
zo jong en onervaren nog,
dan is God daar met zijn Geest en zijn
woord:
ik leg in jou een nieuw begin.
Vrede voor wie het hoort.
Als we net als Jozef zoekend zijn
naar het goede om te doen,
dan is God daar met zijn Geest en zijn
woord:
blijf bij elkaar, vertrouw op mij.
Vrede voor wie het hoort.
Als we oud en moe als Anna zijn,
niets meer hebben buiten Hem,
dan is God daar met zijn Geest en zijn
woord:
de redder leeft, Hij maakt je vrij.
Vrede voor wie het hoort.
Als we hoopvol zijn als Simeon,
ons leven wachtend op het licht,
dan is God daar met zijn Geest en zijn
woord:
jij zult de redder zelf nog zien.
Vrede voor wie het hoort.
Als wij worden zoals Jezus zelf,
ons leven leggen in Gods hand,
dan is God daar met zijn Geest en zijn
woord:
kijk, dit is mijn geliefde kind.
Vrede voor wie het hoort.
NLB 487 Eer zij God
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 (2x)
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 (2x)
Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis
Gloria in excelsis Deo (2x)

