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“Licht in het duister”

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil…
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
V: De Heer zij met u
A: Ook met u zij de Heer!
Lied 601: 1, 2 en 3
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Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Welkom en aansteken kaarsen
Verhaal voor de kinderen
Gebed om ontferming
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Glorialied Lied 654: 1, 2, 4 en 6
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Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.
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Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.
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Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Lezing Psalm 8
Lezing Matteus 2: 1-12
Lied 362: 1

Verkondiging
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Interactief moment
Ga terug naar een gebeurtenis of ontmoeting
die je leven een positieve wending gaf.
Denk eens na over de volgende vragen:
- wat verraste je in deze gebeurtenis of ontmoeting?
- welke verandering bracht dit bij jou teweeg?
Lied en dans in Farsi Baa shadi naamash raa saraayim
Vertaling:
Laten we voor Zijn Naam vrolijk zingen
Want Hij verdient onze eer
Halleluja, Hij verdient onze lofprijs
De overwinning is in de naam van Jezus
Zijn naam is groot en krachtig
Geprezen zij de naam van Jezus
Als ik bang ben buigt mijn ziel
In Uw Naam zal ik de overwinning krijgen
Ik zing en zeg: De overwinning is in de naam van Jezus

Collectedoel: Levenswerk Frans vd Lugt

Voorbeden
Afgesloten met het Onze Vader (ieder in eigen taal en versie)
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Lied Opwekking 334: 1 en 3
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Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Zending en Zegen
V: Ga nu allen heen in vrede en leef als kinderen van het licht.
Want het licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voort.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
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