
Orde van dienst
voor de viering op kerstmorgen 2022

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof

Organist: Egbert Willigers
m.m.v. Prot.Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong

Zingen voorafgaande aan de dienst:
 
Lied 505: 1 en 2 (koor) en 3 (gemeente)

In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

Lied 482: 1, 2, 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.

Kinderen komen naar voren en steken hun kerstkaars aan.

Ondertussen wordt gezongen (met en door kinderen): ‘Jezus zegt dat Hij..’
https://www.youtube.com/watch?v=C5-iqbfHoec

Uitleg
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Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: lied 477: 1 (allen), 2 (koor), 3 (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.

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.

Aansteken van de KERSTKAARS
  
Zingen: Lied 477: 5 (allen)

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Bemoediging: Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer
   GEMEENTE:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
   Voorganger:    want een KIND  is ons geboren
   GEMEENTE:  EEN ZOON IS ONS GEGEVEN
   Voorganger:    heel de aarde zal het zien:
   GEMEENTE:  LICHT  VAN ONZE GOD 

Groet:        Voorganger:   Gegroet een ieder die om levenslicht komt
         GEMEENTE:  GEGROET JIJ DIE OM LEVENSLICHT KOMT
         Allen: Gegroet

 
Uitleg van het liturgisch bloemstuk
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Voorganger:

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

 
https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A

Zingen van een loflied: 487: 1 en 2 (allen)

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.
Gloria in excelsis Deo.

Gebed 

hilmnop
Daarna: Kinderen gaan naar de tafel achter in de kerk om een ster te maken.

Ondertussen wordt gezongen: Lied 503: 1 t/m 4  (koor)

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf 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.

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

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.

Overdenking
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Zingen:

Lied 508: 1 en 4 (koor)

Klaarlichte nacht,
Gods heerlijkheid lacht
ons toe in de velden van David.
Plotseling staat
in blinkend gewaad
een schittering tussen de schapen,
groot licht tussen waken en slapen.

Klaarlichte nacht,
groot nieuws is gebracht,
God zal van de dood ons bevrijden.
Aarde, ontwaak,
het licht dat ons raakt
zal vrede en vreugde verspreiden,
de steppe wordt grazige weide.

Samen staande: 'Ere zij God' (ELB,  nr 101)

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

LICHT DELEN: Inzameling van de gaven
 
Dankzegging en voorbeden

Slotlied: Lied 506: 1, 2 (Allen)

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!

Zegen, die wordt beantwoord met: Lied 506: 4

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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