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O rde  van  d iens t

voor de viering op donderdag 24 december 2020

om 21.00 uur in de Goede Herderkerk

Voorganger: pastor Hessel Hansma

Lector: Ineke de Vries

Muzikale medewerking: Halbe de Jong (piano)

en leden Protestants Kerkkoor

Maaike Timmerman-Bosscher (harp)

Thema: ‘Licht in onze ogen’

È Voor de dienst luisteren we naar kerstliederen gezongen door leden kerkkoor of
we lezen de woorden en horen de melodie op harp.

È Lied 486: 1, 3 en 4 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Refrein: Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast 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.
Refrein:

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 
Refrein: Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren!

È Lied 523: 1, 2 en 3 (uit: Opwekking)

Laat ieder het horen dat eens werd geboren
de Redder der wereld, de Heer van ’t heelal.
De engelen meldden, in Efratha’s velden
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal

Refrein: Komt, laten wij eren de Here der Heren
zo groot van ontferming en van gena
Want Hij wil ons geven dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld, halleluja
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En herders zij kwamen bij ’n kribbe tezamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk’rende sterre, riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.

Refrein: Komt, laten wij eren de Here der Heren
zo groot van ontferming en van gena
Want Hij wil ons geven dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld, halleluja 

In doeken gewonden voor al onze zonden 
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.
De sterre gaat stralen voor wie moe van ’t dwalen 
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt. 
Refrein: Komt etc.

È Lied 503: 1, 2 en 4  

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

È Lied 477 1,2 en 4 

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.

È Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

È 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.

È Begroeting

È Uitleg liturgische schikking

È Aansteken van de kaarsen

È Lied  476: 1, 3 en 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.

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.
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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.

È Gebed

È Lezing: Het volk dat in duisternis gaat (Jesaja 9:1-2)

È Lezing: De geboorte van Jezus (Lucas 2:1-7)

È Lied 483: 1, 2 en 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.

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!

È Meditatie

È Zingen: Lied 598: 1 en 2

1. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
    vuur dat nooit meer dooft

2. Ontsteek in onze nacht het licht dat niet dooft, verlicht de duisternis, 
    Ontsteek in onze nacht het licht dat niet dooft, verlicht de duisternis.

È Lezing: Het licht schijnt in de duisternis (Johannes 1:1-5)

È Klein gloria voor het licht (Tekst: Hein Stufkens):
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Stem 1 Lof zij het licht en haar luister,
vrede de vier hoeken der aarde.

Stem 2 Haar liefde is als een ring,
geen begin is er aan
en geen einde.

Stem 1 Lof zij het licht en haar luister,
vrede de vier hoeken der aarde.

Stem 2 Haar huis een cirkel van vuur
dat machtig laait in het duister;
zij verschroeit en vernieuwt wie zij aanraakt.

Stem 1 Lof zij het licht en haar luister,
vrede de vier hoeken der aarde.

Stem 2 Kom in de kring van het licht,
dans als een vlam in haar handen - 
rond ga je, open en dicht,
haar adem zal je verbranden.

Stem 1 Lof zij het licht en haar luister,
vrede de vier hoeken der aarde.

È Harpspel:  In the Bleak Midwinter van Gustav Holst. 

i Collecte: 
Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL79RABO0311105084
Sectie Beheer (Kerk): NL79RABO0373717032

È Gebeden, stil gebed en Onze Vader

È 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.

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.

È Zegenwens

È Zingen: ‘Ere zij God’

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