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VOORBEREIDING
V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

.....
V: AMEN.

 
INTROÏTUS
V: Antifoon:
LIED: Psalm 98: 1 en 2

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht

Voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

 
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid,

Naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk in veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.
V: Antifoon:

 
KYRIE EN GLORIA

 
Loflied Ps. 98: 3

Laat heel de aard’ een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote koning, verhef, bazuin uw stem van goud.

De Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht houdt.

 
GROET
ZONDAGSGEBED

 
LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Psalm 73: 23-28, in een nieuwe berijming
Zolang ik diep verbitterd was met in mijn hart een diepe kras,
liep ik maar dom en dwaas te tieren, was ik als redeloze dieren.
Maar nu ben ik altijd bij U, U houdt mij vast, U leidt mij nu
en ik ben voor mijn eind gereed: U neemt mij weg, met eer bekleed.

 
Wie heb ik buiten U, o Heer, naast U wens ik geen ander meer.
Al zou mijn hart totaal bezwijken, God zal steeds mijn bestaan verrijken.
Wie ver van U zijn komen om, wie U ontrouw zijn, brengt U om.
Mijn toevlucht vind ik bij U Heer, Uw daden roem ik altijd weer.

Tot zover de lezing uit het Oude Testament

 
LIED: Ps. 105: 2 en 3

2 Vraag naar des Heren grote daden; zoek zijn nabijheid, zijn genade.

Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt, zij wonderen ten teken stelt,

Volk dat op Abram u beroemt, met Jacobs nieuwe naam genoemd.

3 God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde.



Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht.

’t Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.

 
EPISTELLEZING: 1 Petrus 4: 12-19

 
LIED: 544: 1 en 2

1 Christus naar wie wij heten heeft met zijn groot geduld

de wet en de profeten ten einde toe vervuld.

Maar ons is aangezegd, tot aan het eind der dingen

de uitgang te volbrengen, de lange lijdensweg.

 
2 Geen licht is ons gebleven er is geen God te zien,

de dagen alle zeven en de geboden tien,

dan deze ene naam: die naam is alle nachten

ons heimelijk verwachten, ons innerlijk geheim.

 
PSALMWOORD:
EVANGELIELEZING: Matteus 2: 19-23
A: Lof zij U o Here.

 
Laten wij dit beamen met de woorden van LIED: 969, als woorden van belijden

1  Christus is nog west noch oost in hem noch zuid noch noord,

één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord.

 
2 Tot ieder hart dat hem behoort met hem gemeenschap vindt.

De dienst aan hem is ’t gouden koord dat allen samen bindt.

 
3 Geliefden , sluit u dan aaneen, vanwaar en wie g’ook zijt;

als kind’ren om uw vader heen en Christus toegewijd.

 
4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoort de wereld wijd, in hem is zij vertroost.


VERKONDIGING
ORGELSPEL

 
Lied 834: 1 en 2, als antwoord op de verkondiging

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! God laat mij voor uw aangezicht

geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.

 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.

 
VOORBEDEN

 
SLOTLIED: 834: 3, om als zegen mee te nemen

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht.
ZEGEN

 




