ORDE VAN DIENST
Kerst
25 december 2018
Thema: Kwetsbare liefde
met medewerking van koperensemble TOG en Umami
Zingen voor de dienst
Lied 477: 1, 2 en 4
1. 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.
2. 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.
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.
Lied 503: 1 en 2
1. 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.
2. 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.
Vrolijk Kerstfeest iedereen
Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman)
Sterke God (Sterke God)
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader)
Vredevorst (Vredevorst)
Refrein
Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen!

Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken)
Licht in de nacht (licht in de nacht)
Refrein
Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken)
Licht in de nacht (licht in de nacht)
Refrein
Vrolijk kerstfeest iedereen (2x)
Lied 506: 1, 2 en 4
kinderen komen verkleed in optocht de kerk binnen
1. Wij trekken in een lange stoet
2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
op weg naar Betlehem,
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij gaan uw koning tegemoet,
wij weten dat het rijk begint
o stad Jeruzalem!
waarvan Gij Heer zult zijn,
Gezegend die zijn komst begroet
een rijk waarin de vrede wint
en knielen wil voor Hem!
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
Wij loven U, koning en Heer!
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!
Welkom en mededelingen
Aansteken Kerst-kaars
door Rick vd Kamp
O Kerstlicht, zo groot, schijn helder en zacht,
vertel van de Heer, die Vrede ons bracht.
Gemeente gaat staan
Stil gebed
Begroeting
V:
We hebben ons erop voorbereid en nu is alles klaar
K:
Het is feest!
V:
Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:
K:
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
V:
In zijn naam groeten we elkaar met vrede: Vrede voor jou!
A:
Vrede voor jou!
K:
Vrede voor de mensen van overal.
V:
Vrede voor iedereen die van vrede droomt.
A:
Amen

Zingen
Gods Zoon is hier vandaag geboren (naar Psalm 98)
1. Gods Zoon is hier vandaag geboren,
2. Zing, maak muziek en laat het horen,
een wonder zag het levenslicht.
klap in je handen en wees blij,
Wij zingen voor wie willen horen:
alleen, in kerken of in koren.
de liefde krijgt een nieuw gezicht.
Voor heel de wereld juichen wij.
Zing, juich en jubel, vier het leven,
Zelfs alle zeeën, bergen, bomen,
wees blij, en vier het wereldwijd.
ze dansen, maken vrolijk geluid.
Hij wil ons nieuwe toekomst geven,
Gods wereld zal op aarde komen.
vol vrede, trouw en eerlijkheid.
Vol vreugde zingen wij het uit.
Gemeente gaat zitten
Openingsgebed
Umami
Licht van de wereld
Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen.
Heer, bij U wil zijn, elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.
Refrein 2x
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed. 2x
Moment met de kinderen
Zingen
Projectlied
Baby uit de hemel in het midden van de tijd,
we zien het in je ogen: onze redding is dichtbij.
Het plan komt nu tot leven, de nieuwe tijd begint.
Als Gods liefde in een kwetsbaar kind. Daar gaan we naartoe!
We knielen voor de koning in een voederbak.
We buigen voor de allergrootste herder.
Het lied klinkt overal: dit kind is onze redder.
Klein wordt groot. Traan wordt troost.
Angst wordt hoop. Helm wordt kroon.
Heel gewoon. God blijft God.
Baby uit de hemel in het midden van de tijd,
we zien het in je ogen: onze redding is dichtbij.

Het antwoord op de vragen: Wanneer? En waar? En hoe?
Eén ding is wel zeker: daar gaan we naartoe. (2x)
Kinderkerk voor kinderen uit groep 1 t/m 3
Lezen
Lucas 2: 1-14
door Peter Lotterman
Zingen
Lied 487: 1 en 2
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.
Lezen

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.

Lucas 2: 15-20

Zingen
Lied 486: 1, 2 en 4
1. 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.
2. 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!
4. 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!
Uitleg en verkondiging
Zingen
Lied 1014: 1, 2 en 5
1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
Muzikaal intermezzo

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Zingen
Blaas de bazuin en sla de trom - mel. Joy to the World
1. Blaas de bazuin en sla de trom,
2. Blaas de bazuin, de loftrompet
geboren is Gods Kind.
en richt hoog op uw hoofd.
Laat alle klokken luiden gaan,
De toekomst staat in deze ster,
kom zingend rond de kribbe staan.
nu is de vrede niet meer ver.
Zijn koninkrijk begint,
De dag die God belooft,
zijn koninkrijk begint.
de dag die God belooft.
Hosanna, hosanna, zijn rijk begint.
Hosanna, de dag, die God belooft.
4. Blaas de bazuin en sla de trom
en roep "Victoria".
Geen leven is nu zonder zin,
gegeven is een nieuw begin.
O zing halleluja, o zing halleluja.
Hosanna, zo zing halleluja.
Gebeden
Collecte

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas

Slotlied
Lied 481
1. 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!

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 engelen 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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Wegzending en 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.

