Liturgie voor de dienst op

KERSTMORGEN 2013
Opstandingskerk Grijpskerke, 10.00 uur

met medewerking van:
Ds. Fred van Slooten, voorganger
Familie Jongepier uit Serooskerke, blazersensemble
Dhr. Adrie Davidse, organist
kindernevendienst

Samenzang: Gezang 138 : 1, 2 en 4
1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen 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.
4. O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Welkom en mededelingen
Zingen (staande): Gezang 148 : 1 en 2
1. Wees wellekom, Immanuël,
in vlees en bloed ons metgezel,
ons Heiland en behoeder!
Wees wellekom, o Godes Zoon,
die komt van uit uws Vaders troon,
ons aller Heer en broeder!
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Welkom, welkom,
die ons harten, onze smarten
komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen!
2. Uw heerlijkheid en god’lijk licht
wordt nu vertoond voor ons gezicht
met al zijn gulden klaarheid;
de vaad’ren zagen dit van ver
als in de nacht de morgenster,
nu schijnt de zon in waarheid.
Welkom, welkom,
die ons harten, onze smarten
komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen!
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 98 : 1 en 2 / Gezang 160 : 1
1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
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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.
Aansteken van de Adventskaarten
Gebed om Gods ontferming
Zingen: Lied 109 : 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)
2. 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.

1. 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.
Profetenlezing: Jeremia 23 : 1 t/m 6

1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten
verdwalen – spreekt de H E E R . 2 Daarom – dit zegt de H E E R , de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten
verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie
straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de H E E R . 3 Wat er nog van de schapen
over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze
terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er
niet één meer zal worden gemist – spreekt de H E E R .
5 De dag zal komen – spreekt de H E E R – dat ik aan Davids stam een rechtmatige
telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht
en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven.
Zijn naam zal zijn “De H E E R is onze gerechtigheid”.
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Zingen: Lied 135 : 1 en 2 (Zingende Gezegend)
1. Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een kind is ons geboren!
Daar zien wij in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept – maar wie zal horen?
2. Wij staan verbaasd in Bethlehem:
Is dit de goede herder,
de koning die met luider stem
zou spreken: Volk, trek verder,
trek uit de angst van slavernij,
de Eeuwig Trouwe maakt u vrij! –
Is dit kind onze herder?
Gebed om de Heilige Geest
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 Bethlehem 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
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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 Bethlehem 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.

Zingen: Projectlied
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind, want wie zoekt… die vindt!
Ga je mee op reis, wie weet lang en ver?
Ga je mee op reis, kijk daar is de ster!
Ga je mee op reis, wie weet lang en ver, kijk daar is… de ster!
We hebben die ster daar in het westen gezien,
de mooiste van de mooiste en de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren,
een heel bijzonder Koningskind misschien…
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind, want wie zoekt… die vindt!
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Advents/Kerstproject kindernevendienst: ‘God geeft een nieuwe Koning’
Aansluitend gaan de kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Johannes 1 : 1 t/m 5 en 14 t/m 18
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets
ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor
de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van
de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei:
“Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed
zijn wij allen met goedheid overstelpt.17 De wet is door Mozes gegeven, maar
goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God
gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust,
heeft hem doen kennen.

Zingen: Gezang 139 : 1 en 3
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!

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.
Preek
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Zingen: Gezang 135 : 1 en 2
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!
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!
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: ‘Ere zij God’
Zegen
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