Liturgie kerstnacht zangdienst
maandag 24 december 2018
Aanvang 21.00 uur

We zitten vol….
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De klokken luiden…….
Orgelspel
Zingen: “Komt allen tezamen”
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.
De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
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komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Welkom en gebed door Erik Troost

Zingen: “Midden in de winternacht”
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zingen: “Hoor d’engelen zingen d’eer”
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
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Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al u glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Zingen: “In Bethlehems stal”
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
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Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.

Zingen: “Nu zijt wellekome”
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis
Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
Kyrie eleis

Gedicht ‘Wees stil en kom wat dichterbij’ (A.F. Troost) door Astrid
Grin
Wees stil en kom wat dichterbij
dit kind van Bethlehem:
het einde, het begin is Hij;
niet kan ik zonder Hem.
Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven, midden in de dood –
Hij laat mij niet alleen.
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Hij is de deur die openstaat
en achter mij zich sluit,
de herder die met raad en daad
mij voorgaat, in en uit.
Hij is een weg, recht door de zee,
mijn pad in de woestijn.
zijn ja is ja, zijn nee is nee,
zijn woord zal waarheid zijn.
Hij is de wijnstok die mij draagt,
geplant in Bethlehem,
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt:
mijn vruchten zijn uit Hem!
Wees stil en kom wat dichterbij
en zeg mij zingend na:
begin en einde, dat zijt Gij, alfa en omega!

Zingen: “Stille nacht, heilige nacht”
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
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Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Schriftlezing uit Lucas 2: 1-7 door Lambèr van der Lugt
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
4Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van
David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te
laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger
was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een
doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was
in het nachtverblijf van de stad.

Schriftlezing uit Lucas 2: 8-20 door Gerben van der Kooij
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat
ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
Messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
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prees met de woorden: 14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen
meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de
voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat
kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de
herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze
God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies
zoals het hun was gezegd.

Meditatie door ds. De Jong

Muzikaal intermezzo door Maarten en Mattithja van der Kooij

Zingen: “Ik mag hier aan uw kribbe staan”
Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.

9

Gebeden door Hannie Droogers, Maartje van Gorsel en ds. De Jong
Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Dankwoord door Astrid Grin
Zingen “ERE ZIJ GOD” (staande)
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
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Zegenwoord voor de kerstnacht

Collecte bij de uitgang
De collecte is bestemd voor de slachtoffers van hongersnood in Jemen.
Jemen lijdt onder de oorlog. Voedsel is schaars, waardoor 14 miljoen
Jemenieten dreigen te sterven van de honger.

U wordt van harte uitgenodigd voor het drinken van warme
chocolademelk in het verenigingsgebouw aan de Ring.

Welkom in de komende diensten:
dinsdag 1e Kerstdag
Hervormde kerk
Gereformeerde kerk

10.00u ds. P.L. de Jong
18.30u ds. P.L. de Jong
10.00u Kerkenraad

woensdag 2e Kerstdag
Hervormde kerk
10.00u kerstfeest zondagschool
zondag 30 december
Hervormde kerk
Gereformeerde kerk

10.00u ds. J. Maasland
18.30u ds. P.L. de Jong
10.00u ds. H.P. de Goede

maandag 31 december Oudejaarsavond
Hervormde kerk
18.30 u ds. P.L. de Jong
Gereformeerde kerk
19.00 u pastor Erik Tramper
dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaar
Hervormde kerk
10.00u ds. P.L. de Jong
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Contactgegevens:
Hervormde kerk - peldejong@gmail.com
Gereformeerde kerk - scriba.oudvossemeer@gmail.com
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