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Thema:

Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.
Gebed

Welkom/ afkondigingen

Lezing door gemeentelid

Psalm 36 :2 (OB)
2.Uw goedheid, HEER', is hemelhoog,
Uw waarheid tot den wolkenboog,
Uw recht is als Gods bergen,
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,
En zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid,
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken;
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt.
Een volle beek van wellust maakt,
Hier elk in liefde dronken.

Bijbellezing: 1 Joh. 1 :1 - 7
1 Joh. 2 :7 - 11

Stil gebed

2.Te middernacht geboren:
het levenwekkend licht.
God had nog nooit tevoren
zo'n menselijk gezicht.
Al handhaaft zich het kwaad,
het zal niet lang meer duren,
reeds lacht de dageraad!

Tekst: 1 Joh.1 :5 en 1 Joh. 2 :10
OTH. 84 :1,2 en 3 (Te middernacht geboren..)
1.Te middernacht geboren,
van hogerhand: een kind
het eerste ochtendgloren
dat stil aan warmte wint.
Nog heerst de koude dood,
maar aan de zwarte hemel
glanst zacht het morgenrood.

Votum en groet
Aanvangstekst:
Psalm 36 :3 (OB)
3.Bij, U,HEER', is de levensbron;
Uw licht doet,klaarder dan de zon,
Ons 't heug'lijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen, mild en goed,
En toon d' oprechten van gemoed
Uw recht, waar z' op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp',
Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven.
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat,
Waarin zij hulp'loos sterven.

3.Te middernacht geboren,
het licht dat overwint;
het straalt tot in het noorden:
de zon, de Zoon - Gods kind!
De aarde, grauw en grijs,
wordt straks door licht gelouterd
zijn gouden paradijs.
Verkondiging
Gezang:517 :4 en 5 (LB2013)
4 Gij, licht van den beginne
en Vaders rechterhand,
die heerst en alle dingen
tot ons geluk omspant,
laat, ook als wij niet willen,
ons hart in u verstillen,
door liefde overmand.

Geloofsbelijdenis (staand)

Lofzang van Simeon (nr.4)
1.Zo laat Gij, HEER', Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

5 Wij sterven aan uw goedheid,
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,

2.Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
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dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bij U leeft.
Dankgebed en voorbeden
Collecten:
1e Stichting Ontmoeting Harderwijk
2e Kerk en eredienst
Slotlied: Gez. 483 :1, 2 en 4 (LB1973)
1.Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
2.Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.
4.Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.
Zegen:
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