
2020-12-20 Liturgie morgendienst 
 
Mededeling overlijden br. Wim Haitsma en zr. Arja van Baardewijk 
Lezen: Psalm 139: 1-18/ Moment stilte 
Zingen/luisteren: Psalm 121: Piano/ Zang/ Moment stilte 
4 kaarsen aansteken 
Lezen: 

Kerst laat zien dat God naar zijn mensen omziet. Toen, nu en straks. 
God is met ons Hij is dichterbij dan je denkt. 
Ben je er klaar voor? Het is bijna zover! 

Zingen/luisteren: Lied 513:1, 2 en 4 via Youtube https://youtu.be/Tbh0-mkiOug 
God heeft het eerste woord Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen Hij spreekt nog altijd voort 

God heeft het eerste woord, voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. 
  
God staat aan het begin en Hij komt aan het einde 
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. 

Stilte 
Opwekking 717 (‘Stil, mijn ziel, wees stil’): Piano/zang 
Schriftlezing Jesaja 52:1-10 NBV 
‘Jesaja had een droom’ via Youtube https://www.youtube.com/watch?v=t0B4Xyng6h4 
Gebed 
Schriftlezing Marcus 1:1-15 NBV 
Preek met afsluitend gebed 
Psalm 98 DNP: tekst zie https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-98 
Muziek https://open.spotify.com/album/0F3dggI85rRSDC1BW7WBpH?si=jVO_jZq_R2iPmUVGYyJKQQ 
Voorbede (ouderling) 
Overige mededelingen 
Collecte 
Hemelhoog 367 via Wij blijven geloven - De Fontein (GKV) Vlaardingen - YouTube 

Wij blijven geloven dat onder miljoenen, de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, 
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. 
  
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden, hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
  
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, ook nu in een wereld van steen en metaal 
om buiten onszelf voor de ander te leven: ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 
  
Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 
En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 Zegen 
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