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Orde van dienst
voor de KERSTZANGDIENST in Borgerhof

op zondag 23 December 2018 om 19.00 uur
Voorganger: pastor Hessel Hansma

Medewerking zanggroep:
leden van Chr. Gem. Koor Laudate Vocalis

o.l.v. dhr. Ronny Weijs (tevens muz. begeleiding)
m.m.v. Leden van het Wijkteam

Bij binnenkomst drinken we koffie of thee.

Welkom

Soms moet iemand het gewoon even tegen je zeggen:
‘Wees niet bang’,
Want bang zijn we, soms…..
Bang om onze baan te verliezen,
bang voor de toekomst,
bang om voor een groep mensen te staan,
bang om oud te worden,
bang om dood te gaan,
bang voor spoken in ons hoofd.

Ook het kerstverhaal is een verhaal vol angst:
Angst voor een engel die je toespreekt, 
angst voor een kind ‘van hogerhand’,
angst omdat je nergens welkom bent.

Maar al die angst verdwijnt, als sneeuw voor de zon,
als een kind geboren wordt.
Niet zomaar een kind, maar een kind vol beloften,
een kind van vrede, een toekomstmens.
‘Wees niet bang’, zegt dit kind tegen ons.
In wie Hij is, belichaamt hij de boodschap van de schrift:
365 keer, voor elke dag van het jaar, wordt gezegd:
‘Wees niet bang’. God houdt van je. Het zal goed met je gaan.’

Die krachtige boodschap vieren wij, hier en nu.
Welkom, mensen van goede wil,
welkom, toekomstmensen
Welkom, hier, in het licht
dat ons warmt en vertrouwen geeft.
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We zingen: Lied 444: 1 - 5

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Gebed

Wij bidden om Gods aanwezigheid,
om zijn liefdevolle ontferming…
Licht in onze ogen, redder in de nacht,
Geldt uw mededogen nog wie U verwacht?

Als der mensen trooster roepen wij U aan:
Noem de namelozen met een nieuwe naam!

Herder wil behoeden, wie in’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal!

Erbarm U als wij ons laten leiden door angst,
als wij eigen belang voorop stellen,
als wij onze harten afsluiten voor de ander…
wees ons een teken dat de zon verschijnen gaat!
Amen

Lezen: Jesaja 9: 1-6

Koor zingt: deel I en II van de kerstsuite “een Kind is ons geboren”

Samenzang: O, Kind ons geboren liggend in de kribbe:
Neem onze liefd’in genade aan!
U, die ons lief hebt, U behoort ons harte.
Komt, laten wij aanbidden (3x)
Die Koning

O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed’op aard’en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken: hem zij de lof in eeuwigheid
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Gedicht: ‘Komst’  (tekst Jaap Zijlstra, uit: Wij komen biddend voor U staan)

Heer, mijn God
mag ik geloven
dat uw Naam is
‘Ik zal bij je zijn’
Een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?

Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar,
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?

Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuel, God-met-ons?

Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!

We zingen: Lied 461: 1 - 4 (ondertussen worden er vier kaarsen aangestoken)

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

Lezen: Lucas 2: 1 - 20

Koor zingt: deel III van de kerstsuite 
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Samenzang: 

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. 

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!

Pauze

We zingen: Lied 482: 1, 2 en 3

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Een kerstverhaal

Koor zingt: deel IV van de kerstsuite

Gebeden afgesloten met samen bidden ‘Onze Vader’

We zingen: Lied 473: 1, 2 en 3

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.
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Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Gedicht: ‘Kijkje in de stal’ (tekst: Irma Moekestorm, uit: Volg de sterren)

Zing je mee nu met de engelen
tezamen in de nacht?
Want een Kind is ons geboren:
een Koning, lang verwacht

Ga je mee nu met de herders?
Zij zien een grote ster.
De wijzen hebben ’t ook gezien,
zij komen van heel ver.

Kijk je ook mee naar de sterren,
daar in de duisternis?
Eén straalt precies boven de stal
waar ’t Kind geboren is.

Ga mee met ons, haak nu maar in,
dan gaan wij naar de Koning.
Geboren is Hij als een mens,
een stal dat is zijn woning.

Zie Jozef en Maria daar,
met Koning Jezus klein.
Zij mogen voor hem zorgen nog:
straks zal Hij de Redder zijn.

Zie je wel, het is echt waar!
Meer hoef je niet te wensen.
God zelf heeft ons zijn Zoon gestuurd:
’t is feest voor alle mensen

Koor zingt: deel V van de kerstsuite

Zegenwoorden

Alleen het geloof kan zien wat God ons schenkt.
Mogen wij daarom het geloof met ons meedragen
om te zien wat ons geschonken wordt.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.
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We zingen: Ere zij God

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Borger 
wensen u gezegende kerstdagen
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