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* Orgelspel
* Welkom en mededelingen
* Intochtslied: lied 482: 1,3
* Stil gebed, bemoediging en groet
* Zingen verootmoediging: lied 441: 1,3
* Leefregels
* Zingen lied 441: 6,10
* Inleiding op het gebed. Zingen lied 378 (ELB): Vader, ik aanbid U...
* Gebed om de hulp van de Heilige Geest
* Kindmoment, zingen “Dit is de dag” (ELB 425)
* Lezing O.T.: Jes. 9: 1-6
* Zingen lied 444: 1,2,3,4,5
* Lezing N.T.: Lukas 2: 46 – 54
* Zingen: lied 442: 1,2
* Overdenking. Thema: “Geef licht”
* Zingen: De sterre gaat stralen. (Mel. lied 425)

Laat ieder het horen, dat eens werd geboren
de Redder der wereld, de Heer van ’t heelal
De engelen melden, in Efratha’s velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

Refrein:
Komt, laten wij eren, de Here der Heren
zo groot van ontferming en van gena
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.
De Heiland der wereld. Halleluja.

En herders zij kwamen bij een kribbe tesamen
Omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk’rende sterre, riep wijzen van verre,
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.

Refrein. 

In doeken gewonden, voor al onze zonden
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind
De sterre gaat stralen, voor wie moe van ’t dwalen
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.

Refrein.

Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.
Van’t Kind dat het leven weer glans heeft gegeven.
Hem zij de glorie in eeuwigheid

Refrein 

* Zingen:Geloofsbelijdenis. (Mel. : “Hoor de eng’len zingen de eer”)
        
Ik geloof in God de Vader,



Die almachtig wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder van Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.
       
Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen,  Zoon van God,
Die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht,
die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God de Trooster,
Die van oudsher wereldwijd,
overal Zijn volk vergadert
en tot dienen maakt bereid.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag,
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

* Dankgebed, voorbede, Onze Vader
* Collecte.
* Slotlied 769: 1,2,6
* Zegen
* Be-aming met lied 425


