Kerstnachtdienst 24 december 2018 om 22.30 uur

Voorganger: ds. Adri van der Wal
Medewerking:
Muziekvereniging Excelsior
o.l.v. Elivera van Sloten
Annet Bootsman (zang)
www.pghoofddorp.nl
Thema: Een groeiend koor van stemmen
zingt over het pasgeboren Kind
We zingen voor de dienst vanaf 22.15 uur
We zingen: Lied 477 : 1-2-4
1.
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
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 englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge 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.
We zingen: Lied 478 : 1-2-4
1.
Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren 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.
2.
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand.
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4.
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!
We zingen: ’t Is geboren, het godd’lijk Kind : 1-2
Refrein:
’t Is geboren, het godd’lijk Kind.
Jubel hemel en jubel aarde.
’t Is geboren, het heilig Kind.
Dat de mensen met God verbindt.

2.
Zie, Maria zit stil terneer.
Jozef waakt bij het slapend Kindje.
Zie, Maria zit stil terneer.
Jozef waakt bij ons aller Heer!

1.
’t Ligt in doeken, het ligt op hooi.
’t Is zo arm in zijne kleine Kribbe.
’t Ligt in doeken, het ligt op hooi.
’t Is zo arm, maar zo wondermooi!

Refrein:
’t Is geboren, het godd’lijk Kind.
Jubel hemel en jubel aarde.
’t Is geboren, het heilig Kind.
Dat de mensen met God verbindt.

Refrein:
’t Is geboren, het godd’lijk Kind.
Jubel hemel en jubel aarde.
’t Is geboren, het heilig Kind.
Dat de mensen met God verbindt.
Annet zingt: Stille nacht, heilige nacht!

+++++++
Moment van stilte
Welkom door de ouderling van dienst
We zingen ’staande’ als intochtslied: Lied 476 : 1-3-4
1.
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.
Kyriëleis.

3.
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.’
Kyriëleis.

4.
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.
Kyriëleis.

Onze hulp
Vredegroet
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We zingen: Lied 494 : 1-2-3 (melodie: Er is een roos ontsprongen) en Lied 487 : 1-2-3
1.
Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2.
Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3.
Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.
1.
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2.
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.

3.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
gloria in excelsis Deo.

Annet zingt: God rest ye merry gentlemen
1e Schriftlezing: Jeremia 23 : 5-6
5. De dag zal komen – spreekt de HEER – 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 HEER is onze gerechtigheid”.
We zingen: Zingende Gezegend : 107 : 1-3 (melodie: Midden in de winternacht)
1.
Christuskind van Betlehem, kleine, goede herder,
koning in Jeruzalem, leid uw kudde verder.
Kom, beklim de oude troon, heers als koning, Davids Zoon!
Ga van Betlehem naar Jeruzalem – Gij die strijdt en bevrijdt,
Gij geleidt ons verder, kleine, goede herder!
3.
Zoon van David, sterke held, satan is verslagen –
Gij hebt deze reus geveld in de dag der dagen!
Zoon van David, Zoon van God, ondanks haat en smaad en spot
hebt Gij hem geveld als een sterke held; iedereen ging toen heen,
Gij alleen ging verder – dank U, goede herder!
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2e Schriftlezing: Lucas 2 : 1-5
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij
van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

We zingen: Joh. de Heer 609 : 1
1.
De herdertjes lagen bij nachte, ze lagen bij nacht in ’t veld;
ze hielden vol trouwe de wachte; ze hadden de schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’ engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar;
de herders naar Betlehem gingen; ’t liep tegen het nieuwe jaar.
3e Schriftlezing: Lucas 2 : 6-20
6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en 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.
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens
stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig
schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is
de Messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engelen 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.’

15Toen

de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem
gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen
op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze
wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen
zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

We zingen: Lied 481 : 1-2-3
1.
Hoor, de englen zingen de eer van de nieuwgeboren 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 Betlehem!
Hoor, de englen zingen de eer van de nieuwgeboren 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 englen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!
3.
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 englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
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Overdenking

Annet zingt: First Noël
We zingen: Het liefste lied van overzee, deel I no. 23 : 1-2-3-4 (Sytze de Vries) (melodie: O little town of
Betlehem)
1.
Een diepe nacht houdt Betlehem
in dromenloze ban.
Haar straten zwijgen, maar verstild
straalt heel het sterrenplan.
Hoe zwart het nacht’lijk duister,
het donker dat haar dekt
wordt nu met god’lijk licht gevuld
dat haar tot leven wekt.

2.
Nu ster voor ster de morgen groeit,
de dag geboren wordt,
breekt heel de nacht in zingen uit:
Gods glorie wordt gehoord!
Hier zingen eng’len hemels
de aarde vrede toe.
Nog slaapt zij aan het heil voorbij
waarvan zij weten moet.

3.
Het zwijgen van de lange nacht
bewaart een stil geheim:
hoe God, de mensen toegedaan,
als één van hen wil zijn.
Zo ongehoord verschenen,
zo klein en zonder macht,
komt Gods genade aan het licht.
Een Kind betrekt de wacht.

4.
Gezegend Kind van Betlehem,
dat onze harten wint,
wij bidden dat Gij ook bij ons
een onderkomen vindt.
De eng’len zingen glorie,
de morgen wordt begroet.
Het is de echo van hun lied
die ons ontwaken doet.

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Collecten: 1. Het noodfonds van de gezamenlijke diaconieën. 2. Wijkkerk

Tijdens de collecte speelt Excelsior: Mary’s boychild met een Caribisch sausje
We zingen ‘staande’ als slotlied: Opwekking 525 : 1-2-3 (melodie: Joy to the world van G.F. Händel))
1.
Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt! (2x)
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

2.
Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem, (2x)
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!

3.
Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht, (2x)
de liefde, de liefde die Hij bracht!
Slotwoord en zegen
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We zingen ‘staande’: Joh. de Heer 48
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.
Uitgangscollecte: Centraal Kerkenwerk

KERSTMORGENDIENST
Met medewerking van:

Hosanna in Excelsis
uit Rijsenhout
o.l.v. Marjana Butko
Orgel: Hans van Noord
Voorganger: ds. Gerdien Neels
Aanvang 9.30 uur
We beginnen om 9.15 uur met het zingen van kerstliederen.

Allen gezegende Kerstdagen toegewenst!
Deze dienst kunt u ook beluisteren via www.pghoofddorp.nl.

+
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. – Lucas 2 : 7

+
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