Liturgie morgendienst
1e Kerstdag 2018
Hervormde gemeente Oud-Vossemeer.

Thema: Wie zoekt die vindt.
Voorganger: Ds. P.L. de Jong
Organist:
Sam Everaers
Trompettist: Coen Everaers

Orgelspel
Zingen: Komt allen tezamen (Gezang 18: 1, 2 en 3)
1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2. De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
3. Het eeuwige Godswoord,
eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Zingen: Nu zijt wellekome (Gezang 14: 1, 2 en 3)
1. Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer!
Nu zijt wellekome
van de hogen hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Ontferm U, Heer

2. Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren,
zij wisten 't niet!
'Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Bethl'em is de stede,
daar is 't geschied voorwaar.'
Ontferm U, Heer!

3. Wijzen uit het Oosten,
uit zo verren land
zij zochten onze Here
met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk
mirr', wierook ende goud
t' eren van dat kinde,
dat alle ding behoudt
Ontferm U, Heer!

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 89: 3
3. De hemel looft, o Heer', Uw wond’ren dag en nacht!
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen.
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?
En welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten,
Wie hunner is, o Heer', met U gelijk te schatten?
Stil gebed, bemoediging en groet (staande)
Aanvangstekst (gemeente gaat zitten)
‘Zoek de HERE terwijl Hij te vinden is,..’ (Jesaja 55:6a)
Zingen: Psalm 89: 7 en 8
7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
Zij wand’len, Heer', in 't licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in 't lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Gebod
Zingen: Psalm 98: 2
2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den Heer' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!
Gebed
We zingen samen met de kinderen: In de stad van koning David, Gloria,
en Een koning is geboren
In de stad van koning David
1. In de stad van koning David
In de stal van Bethlehem
Ligt de Heiland in de kribbe
In het stro daar vind je hem
Deze Koning is een knecht
Hij brengt mensen weer terecht
2. Zie, de hemel laat zich lezen
Door de wijzen van zo ver
Ginder moet de Koning wezen
En zij volgen trouw de ster
Deze Koning is een knecht
Hij brengt mensen weer terecht
Gloria (OTH 340)
Eeuwenlang geleden in een donker dal
zochten herders naar een kindje in een arme stal
nog maar pas geboren al zo lang verwacht
en er zongen eng'lenkoren door de nacht,
ze zongen: Gloria, gloria voor het kindje klein en teer
gloria, gloria voor de allerhoogste Heer.

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij
want datzelfde kindje uit die arme stal
eren wij nu als de Koning van 't heelal,
we zingen: Gloria, gloria voor het kindje klein en teer
gloria, gloria voor de allerhoogste Heer.
Een koning is geboren
1. Een koning is geboren. Een koning, een koning.
Een koning is geboren, heb je 't al gehoord.
Hij kwam op aarde wonen als baby'tje zo klein.
Voor alle mensen, ook voor jou, wil Hij de koning zijn.
2. Waar is Hij dan geboren? Die koning, die koning.
Waar is Hij dan geboren? Ik denk in een paleis.
Nee, die koning die ik ken, de machtigste van al,
die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal.
3. Hoe kan ik Hem dan vinden? Die koning, die koning.
Hoe kan ik Hem dan vinden? Weet jij misschien de weg,
Die koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis,
vraag Hem in 't kribje van je hart, dan wordt het een paleis.
Dan wordt het een paleis.
Kindermoment (Kinderen mogen naar voren komen en gaan daarna

naar de zondagsschool)
Schriftlezing: Lucas 1: 1-20
De geboorte van Jezus
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste
inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze
gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen
stad.
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar
de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het
geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn
ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar
waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar

eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
De herders en de engelen
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open
veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van
de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en
zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet
bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk
wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de
stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn:
u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse
legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het
geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel,
dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en
dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend
in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord
bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden,
verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.
19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om
alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Zingen: Hoor de engelen zingen d’eer (Gezang 25: 1, 2 en 3)
1. Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

2. Hij, die heerst op 's hemels troon,
Christus, d' eeuw'ge, 's Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd, die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God,
mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, o Heer,
U, Immanuel, zij eer!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

3. Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug'len dalen neer
licht en leven altijd weer.
Lof U, die uw glorie deed
schuilen in het aardekleed
opdat wij, van zonde rein,
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

Tekst: Lucas 2: 15-16
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de
hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem
gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons
bekendgemaakt heeft.
16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend
in de kribbe.
Verkondiging: Wie zoekt die vindt.

Zingen: Ik kniel aan uwe kribbe neer (Gezang 21: 1, 2 en 3)
1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!
2. Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlekloos rein,
mijn schuld op U genomen.
Eer 'k door uw hand was voortgebracht,
had reeds uw liefd' aan mij gedacht,
mij tot uw kind verkoren.

3. Ik lag in donkerheid en nacht,
Gij waart mijn zon, mijn luister,
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister.
O Jezus, wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.
Dankgebed en voorbeden
Collecten voor Kerk en voor Eredienst

De kinderen komen terug en gaan bij hun ouders zitten.
Zingen: Ere zij God (staande)
Ere zij God, Ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge. Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Amen, Amen.
Zegen
Collecte bij de uitgang is voor het Kerkinaktie-project Kinderen in de knel

Wij wensen u en jou gezegende kerstdagen.
Vanavond om half zeven willen we verder nadenken over kerst.
Morgenochtend 2e Kerstdag 10:00 uur kerstfeest zondagschool
Iedereen, en speciaal de kinderen, hartelijk welkom.

