Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 19 december 2021, morgendienst
Welkom
Aansteken vierde adventskaars
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats voor het Kindje, want het Kerstfeest
komt eraan.
Het vierde lichtje brandt al, de krans is vol van licht.
En over een paar dagen krijgt God een nieuw gezicht!
Gezang 118: 1 en 2
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen,
verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Stil gebed, votum en groet
Op Toonhoogte 410
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had 't zo verwacht.
Geen paleis of een dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als een kind,
heel eenvoudig,
door te worden als een kind, heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kan Hij de Redder zijn.
Gods wil voor ons leven
We zeggen samen hardop:
Als we zeggen dat we de zonde niet kennen,
misleiden we onszelf en is de waarheid niet in
ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die
trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden
vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat
wij bedrijven. (1 Johannes 1: 8-9)
Gebed
Projectlied
Refrein:
Jij telt mee,
jij telt mee.
En God kan heel goed tellen,
daarvan heb je geen idee.
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Jij telt mee,
jij telt mee.
O ja, echt waar,
ook al had je geen idee!
Heb je dat nou ook,
dan voel je je wat klein.
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn
Ze krijgen veel applaus,
likes en heel veel fans.
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent.
Maar God die draait dat om:
Hij werd Zelf heel klein.
Hij verliet de hemel
om dicht bij jou te zijn.
En Hij zegt tegen jou:
kom maar dicht bij mij,
want jij, je hoort erbij
Refrein
Jij telt mee. (x4)
De kinderen gaan naar de bijbelklas
Bijbellezing Jesaja 52:13 – 53:12 (NBV21)
De lijdende dienaar van de HEER
13Ja, mijn dienaar zal slagen,
hij zal groots zijn en hoogverheven.
14Zoals hij velen deed huiveren
– zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik,
zijn uiterlijk had niets meer van een mens –,
15zo zal hij veel volken opschrikken,
en koningen zullen sprakeloos staan.
En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.
531Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een scheut uit dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
4Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.
6Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
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en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
8Door een onrechtvaardig vonnis werd hij
weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.
9Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
toch had hij nooit enig onrecht begaan,
nooit bedrieglijke taal gesproken.
10Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte
hem ziek.
Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11Na het lijden dat hij moest doorstaan,
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,
hij neemt hun wandaden op zich.
12Daarom ken Ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen.
Hij droeg echter de schuld van velen
en nam het voor zondaars op.

Refrein
Geef ons vrede
Schijn in de donkere nacht
Geef ons vrede
Waarop de schepping wacht
3 'k Zie Uw rijk in al die dromen
'k Zie Uw licht in elke traan
En ik bid: Uw rijk kome
Dat op aarde Uw wil wordt gedaan
Refrein
Dona nobis pacem
Dona dona nobis pacem
4 Elke vezel van ons leven
Ieder ding en elke daad
Leer ons alles te geven
Tot er nergens meer onrecht bestaat
Geef ons vrede
Dona nobis pacem

Preek

De kinderen komen terug

Geef ons vrede (Elly en Rikkert)
1 Hoeveel mijlen nog te reizen
Welke wegen nog te gaan
Welke ster zal ons wijzen
Naar dat land waar geen grenzen bestaan
2 't Is de droom van alle eeuwen
De aarde nieuw de mensen vrij
Maar geen huilen of schreeuwen
Bracht die wereld een stap dichterbij

Psalm 117 (berijming 2021)
1. Breng, volken, hulde aan de HEER.
Erken Hem, landen, geef Hem eer,
want Hij is overstelpend goed;
zijn liefde straalt ons tegemoet.
Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid.
Lof aan de HEER, nu en altijd!
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Mededelingen
Update Rooted
Afsluiting vluchtelingenproject met wethouder
Van Ooijen
Dankzegging en voorbeden
Collecteaankondiging
1. Schuldhulpmaatje
2. Emeritikas

Zegen

