Liturgie voor de dienst op

KERSTMORGEN 2012
Opstandingskerk Grijpskerke, 10.00 uur

met medewerking van:
Ds. Fred van Slooten, voorganger
Hr. Adrie Davidse, orgel
Hr. Eyse Faber, trombone
kindernevendienst

Samenzang: Gezang 138 : 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 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.
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 118 : 9 / Gezang 160 : 1 / Psalm 98 : 3
9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEREN naam.
Wij zeeg’nen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.
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1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
`God zal ons redden' is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Gezang 134 : 1 en 2
1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed om ontferming
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Zingen: Lied 99 : 3 en 6 (Evangelische Liedbundel)
6 Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, ja kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

3. Ja kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw!
O kom, ja, kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Brieflezing: 1 Johannes 4 : 7 t/m 11

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit
God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft
kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God
heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat
hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor
onze zonden.
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij
elkaar liefhebben.

Zingen: Lied 107 : 2 (Zingende Gezegend)
2. Zoon van David, Gij geneest
zieken en gezonden,
Gij verdrijft de boze geest
en vergeeft de zonden.
Zoon van David, Zoon van God,
wees bewogen met ons lot –
Gij die ons geneest van de boze geest,
jaag het kwaad van de haat,
jaag het kwaad steeds verder,
grote, goede herder!
Gebed om de Heilige Geest
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Schriftlezing: Lucas 2 : 1 t/m 20
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.’
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.
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Zingen: Gezang 135 : 1 en 2
2. 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!

1. 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!

Schriftlezing: Mattheus 1 : 1, 5 en 6, 16, 22 en 23
1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte
Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.
16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.
22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet
door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men
zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Zingen: Gezang 476 : 1
1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!
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Schriftlezing: Johannes 6 : 33 t/m 35
33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft
aan de wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35 ‘Ik ben het
brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Zingen: Gezang 157 : 2
2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria's zoon,
een hooggeboren Koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord
is louter melk en honing.
Gij zijt
altijd,
hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.

Advents- en Kerstproject kindernevendienst: ‘Een volle voederbak in
Bethlehem’
Zingen: Projectlied
Aansluitend gaan de kinderen naar de nevendienst
Als de herberg voor jou dicht blijft
en je moet rusten in een stal,
en het Kindje wordt geboren,
dat de mensen redden zal,
als de wereld roept om vrede
om een wereld zonder pijn,
blijkt dat kindje steeds een lichtje
aan de horizon te zijn.
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Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen,
die wij hier mogen lezen, mogen horen.
Onder de vleugels van het oude Bethlehem
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren.
Preek: ‘God met ons’
Zingen: Lied 109 : 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)
Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
Hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: ‘Ere zij God’
Zegen
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