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     O rde  van  d iens t

1e Kerstdag in de Goede Herder Kerk

Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: Wim M. van Laar (orgel), Bert Strijker (trompet)

M.m.v. Prot. Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong

leiding en kinderen Kindernevendienst

Thema: Geef licht!

Zingen voor de dienst:

Lied 476: kerkkoor 1, allen 2, kerkkoor 3 en allen 4

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 aardrijk

zijt Gij gezien nooit meer.

Kyrieleis.

Christe Kyrieleison, 

laat ons zingen blij,

daarmeed’ ook onze leisen

beginnen vrij.

Jezus is geboren 

op de heilige kerstnacht

van een maged reine, 

die hoog moet zijn geacht.

Kyrieleis.

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.

Bet’lem is de stede, 

daar is ’t geschied voorwaar.’

Kyrieleis.

Wijzen uit het oosten, 

uit zo verre land,

zij zochten onze Here 

met offerand’.

Ze offerden ootmoediglijk 

mirr’, wierook ende goud

te eren van dat kinde, 

dat alle ding behoudt.

Kyrieleis.

Lied 483: kerkkoor 1, allen 2 en allen 3

Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems 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!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

 
Lied (Opwekking) 527

1. Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)

2. Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: Lied 477 : 1 allen, 2 kerkkoor en 4 allen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen
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.
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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.

Bemoediging en groet:

Vg: Wij vinden hulp en steun bij de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft 
Kind: die ons zijn liefde en trouw laat zien want vannacht is Jezus geboren! 
Vg: Zing een nieuw lied voor de Heer 
ALLEN: EN VREDE OP AARDE VOOR ALLE MENSEN! 
Kind: Zing een nieuw lied voor de Heer! 
ALLEN: ERE ZIJ GOD IN DE HOGE! 
Vg: Vrede en alle goeds wordt ons gegeven door God, onze Vader en door

Jezus zijn Zoon. ALLEN: AMEN

Aansteken van de kerstkaars

Voorganger: Licht sterker dan de nacht!

Kind:   Het kerstfeest is begonnen, feest van licht en leven.
             De kerstkaars geeft ons licht, een licht om te krijgen en door te  

  geven!

We zingen na het aansteken van de kaars:

Lied 506: 1 ,2 en 4 uit Liedboek. 

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
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Uitleg van de bloemschikking

Kyriëgebed afgewisseld met Lied 67:1 uit Geroepen om te zingen

Gebed...., “daarom zingen we”

Kerkkoor:
Tussen schaduw, tussen licht, is een woord verborgen,
Toekomstdromen zijn in zicht, ergens wacht een morgen.
Rakelings is God nabij als een schaduw aan je zij
En je mag geloven tranen zullen drogen

Gebed...., “daarom zingen we”

Kerkkoor
Tussen schaduw, tussen licht, is een woord verborgen,
Toekomstdromen zijn in zicht, ergens wacht een morgen.
Rakelings is God nabij als een schaduw aan je zij
En je mag geloven tranen zullen drogen

Gebed...., “daarom zingen we”

Daarom zingen we: 
Allen

Tussen schaduw, tussen licht, is een woord verborgen,
Toekomstdromen zijn in zicht, ergens wacht een morgen.
Rakelings is God nabij als een schaduw aan je zij
En je mag geloven tranen zullen drogen

Glorialied 484: 1, 2 en 3

Refrein: Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.
While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.

Refrein:
The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus

that hailed our Saviour’s birth!

Refrein:
Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.
Refrein:
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

De reis naar Bethlehem 

Projectlied: Couplet 1, Refrein; Couplet 6, Refrein;
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1.

6.

.

Verhaal deel 1 en 2 uit Kind op Zondag 

Zingen: Lied 485: alle verzen

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal,
daar zag ik een wonder, dat ’k vertellen zal.

Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
’k Zag een os en ezel bij een voederbak.
’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.

Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou
en daarbij stond Jozef die ’t warmen wou.

Zeg eens herder, zag je soms nog meer?
’k Zag toen dat Maria ’t kind in de armen nam.
Os en ezel keken, ook een heel klein lam.
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Zeg eens herder, is het lief en schoon?
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,
schoner dan de hemel, waar de sterren staan!

Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

Verhaal deel 3 uit Kind op Zondag 

Zingen: Lied 487: 1, 2 en 3

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.

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.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Kerstverhaal naar Lucas 2

Zingen: Lied 486: kerkkoor 1, allen 2, kerkkoor 3 en allen 4

Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, 
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan;
herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam,
laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!



7

Collecte  -  we luisteren naar orgelspel en trompet

Gebeden: 

Zingen: Lied 481: 1 en 3

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Zegen

Zingen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen,
een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen.
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