Liturgie voor de dienst op

KERSTAVOND 2012
Opstandingskerk Grijpskerke, 20.30 uur

met medewerking van:
Ds. Fred van Slooten, voorganger
Gospelkoor ‘Together’ uit Nieuwerkerk
Hr. Adrie Davidse, organist

Samenzang: Gezang 145
1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aard’rijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.
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.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.”
Kyriëleis.
3. Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
Ter eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 143
1. 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.
2. 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.

3. 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!
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 137 : 1 en 2 (Tussentijds)
1. Uit het duister hier gekomen
mensen van de wereldnacht
onbestemd verward in dromen
niet vermoedend wie hen wacht
zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad.

2. Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt’,
morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuw getijde dat is nu.

Gebed
Koor zingt: ‘Heer, U bent welkom’
‘The Christmas Way’
Schriftlezing: Jesaja 55 : 3 t/m 6 en 65 : 1 en 2
3 Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
4 Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
5 Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de H E E R , je God,

de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
6 Zoek de H E E R nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
1 Al vragen zij niet naar mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet,
toch laat ik me vinden.
Al roept dit volk mijn naam niet aan,
toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
2 Heel de dag sta ik met uitgestoken handen
tegenover een opstandig volk,
dat op de verkeerde weg is
en zijn eigen ingevingen volgt.

Zingen: Gezang 26 : 1
1. Daar is uit 's werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
Schriftlezing: Lucas 2 : 1 t/m 14
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich
moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind
van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder
naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en 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.

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei
tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Zingen: Gezang 139 : 1 en 3
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
3. O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Schriftlezing: Lucas 2 : 15 t/m 20
15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en
wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen,
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl
ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals
het hun was gezegd.

Koor zingt: ‘Born in Bethlehem’
‘Go, tell it’
Schriftlezing: Mattheus 13 : 44 en 45
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een
akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles
te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was
naar mooie parels.

Zingen: Gezang 141 : 1 en 2
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. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Preek: ‘te vondeling gelegd’
Koor zingt: ‘Glorie, glorie, want…’
‘Be glorified’
Dankgebed en voorbeden
Koor zingt: ‘Make me a channel of your peace’
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 121 : 1, 2 en 4 (Zingende Gezegend)

2. In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.
4. In de nacht gekomen
kind, zo kwetsbaar klein,
wat ons wordt ontnomen,
licht, wil bij ons zijn –
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
licht terneergeslagen
kind, uw liefde lacht!
Zegen

