
 LITURGIE voor woensdag 25 December 2019 – PG de Levensbron 
1ste kerstdag morgendienst 

Voorganger: pastor  Erik Tramper 
Organist: Stanley Deighton 

mmv aanbiddingsteam - tieners 
 
Orgelspel:   Liedjes uit (Licht in de Nacht opwekking 523 – 537) 

 
(de kerkenraad komt om 9:50 uur binnen om samen het aanvangslied te zingen) 

 
Aanvangslied    NLB 477: 1,3,4 “Komt allen tezamen”  (om 9:55) 
 
Welkom en mededelingen (heel kort….) 
Votum 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
“Intochtslied”:   Opwekking 525    “Jubel het uit. De Heer is hier; ontvang het koningskind” 
   

De Kinderen komen in optocht binnen met hun muziekinstrumenten (sistrum) 
en nemen hun plaats in…. 

 
Toenaderingsgebed 
 
Zingen:    NLB 481:2,3 “Hij, die heerst op ’s hemels troon” 
     

Bijdrage door Tieners – kinderen  =>  
Filmpjes  “… Kerst is voor mij …”  (5 min.) 
   

 
Gebed bij de opening van het Woord om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Zingen:    NLB 503:1,2,4 “Wij staan aan een kribbe” 
 
Lezingen: Mattheüs 1: 18-25 (NBV)    

Zingen:    NLB  487: 1, 4 “Eer zij God in onze dagen” 

Luisterlied    Hemelhoog 146 “Mary did you know”  

Kinderen krijgen hun kleurplaat aan de kindertafel 

Overdenking   “Durf te dromen – Jezus in jouw hart… ” 

Luisterlied   Sela “In ons hart geboren”    

 

Afsluiting kinder-kerst project 
 

Zingen     Projectlied  

Dankzegging – voorbede – stil gebed – Amen 
Collecte  

Slotlied:   Opwekking 527 “Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken.” 

Zegen, beantwoord met   “Ere zij God”  
 
Orgelspel  
 
 
P.S.  Alle liederen zijn samenzang met uitzondering van de 2 luisterliederen   
 
 



 

Vertaling: “Mary did you know” 

Maria, heb je alles geweten?  

Maria, wist je dat jouw pasgeboren zoon op een dag over het water zou lopen?  

Maria, wist je dat jouw pasgeboren zoon onze zoons en dochters zou redden?  

Wist je dat jouw pasgeboren zoon gekomen is om jou een nieuwe kans te geven?  

Het kind dat jij ter wereld bracht, zal jou binnenkort ter wereld brengen.  

Maria, wist je dat jouw pasgeboren zoon een blinde man zou laten zien?  

Maria, wist je dat jouw pasgeboren zoon de storm zal kalmeren met zijn hand?  

Wist je dat jouw pasgeboren zoon heeft gewandeld waar de engelen zijn?  

En als jij je baby kust, dan kus je het gezicht van God.  

REFREIN  

Maria heb je alles geweten?  

De blinden zullen weer zien, de doven zullen weer horen  

De doden zullen weer leven.  

De verlamden zullen lopen, de verstomden zullen spreken  

De verheerlijking van het lam.  

Maria wist je dat jouw pasgeboren zoon de Heer is van alles wat gemaakt is  

Maria wist je dat jouw pasgeboren zoon op een dag naties zou leiden  

Wist je dat jouw pasgeboren zoon het perfecte lam van de hemel is?  

Het slapende kind in jouw armen, is de grote  IK BEN.  

  


