
Liturgie Driestwegkerk 29 december 2019  09.30 uur 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom, mededelingen 
 
Zingen Lied 489: 1, 2 en 3  Komt ons in diepe nacht ter ore 
 
Stil gebed 
Wij verwachten het van Hem 
 
Zingen lied 482: 1 en 3 Er is uit ’s werelds duistere wolken 
 
Gedicht: Het verre licht 
 
Zingen uit de Bundel Opwekking 770  verzen 1 en 2 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

Gebed om Zijn nabijheid 
 
Zingen kinderlied:  Lied 486: 1 Midden in de winternacht 
 
Kindermoment 
 
 



Kinderen naar hun nevendienst,  
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

      
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
  
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
 
Schiftlezing Jesaja 9: 1 en 5 en 6 
 
Zingen Lied 475: 2 en 3 Voor ik als kind ter wereld kwam 
 
Schriftlezing Johannes 8: 12 
 
Zingen              lied 477: 3 en 4 Het licht van de Vader 
 
Overdenking 
 
Zingen  Lied 503: 1, 2, 3 en 4 Wij staan aan een kribbe 
 
Gebeden 
Inzameling der gaven onder orgelspel 
 
Zingen Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God 
 
De Heer wil met ons meegaan 
 
Gezongen Amen 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 
 


