welkom
beurtspraak

Psalm 241

Van David, een psalm.

Vg.:
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
Allen.:
hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.
2

Vg.:
3

Allen:

Wie mag de berg van de HEER bestijgen,

wie mag staan op zijn heilige plaats?
4

Wie reine handen heeft en een zuiver hart,

zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.
Vg.:

Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
5

Allen:

Dat valt hun ten deel die u zoeken,
die zich tot u wenden – het volk van Jakob. sela
6

Orgel laat melodie Ps. 24 klinken
Vg.:
7

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,

verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Allen – vol overtuiging…
8Wie is die koning vol majesteit?
De HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd.
Vg.:
9Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
hij is de koning vol majesteit. sela
10

Orgel laat melodie lied 405 vol klinken
Votum en Groet
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V.
a.
v.
a.

die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN

Stil gebed
Gelezen wordt uit lied 220 als ochtendlied. Het orgel speelt zacht de melodie op de achtergrond
Gebed
Jesaja lezing Hoofdstuk 65:17-25
wij luisteren naar een samenstelling van Bachs orgelwerk de Pastorale en gesproken teksten
Deel 1 vd pastorale - herderslied
Daarna gesproken door mij lied 500
Deel 2 van de pastorale – musette – aanbidding door de herders
Daarna gesproken door mij lied 509
Deel 3 – aanbidding van het Christuskind
Daarna gesproken door mij lied 487
Deel 4 – Gloria – hemelhoog koor
Lucas 1:26-38
we zijn een moment stil
verkondiging
lied 455:3 en 4 worden gelezen terwijl de melodie op het orgel klinkt
dank- en voorbeden stil gebed, Onze Vader
lied 453:1 en 2 worden gelezen waarna de zegen wordt uitgesproken

