Liturgie voor de morgendienst op Eerste Kerstdag
2018 in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds. C.A. van der Graaf
Ouderling van dienst: W.F. Westendorp
Frank Tanghe (Orgel), Hidde Post (Trompet)
Hans Nentjes (dwarsfluit), Joel Brink (bas tuba)

We zingen vooraf:
Weerklank, gezang 129: 1, 2 en 4
1. Kom allen tezamen,
jubelend van vreugde:
kom nu, o kom nu naar Bethlehem!
Zie nu de vorst der eng’len hier
geboren.
Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden die koning.

2. De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge
schreden!
Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden die koning.

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden die koning.
OTH 403: 1, 2, 3, 4 en 5
1. Een Koning is geboren,
een Koning, een Koning,
een Koning is geboren,
heb je ’t al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby’tje zo klein;
voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de Koning zijn.
3. Waar moet Hij dan in slapen,
die Koning, die Koning,
waar moet Hij dan in slapen?
Een gouden hemelbed?
O nee, die Koning die ik ken,
die heeft geen bed van goud;
geen pracht en praal,
maar o zo kaal:
een kribbetje van hout.

2. Waar is Hij dan geboren,
die Koning, die Koning,
waar is Hij dan geboren?
Ik denk in een paleis.
O, nee, die Koning die ik ken,
de machtigste van al,
die kwam niet in een mooi paleis,
maar in een arme stal.
4. Wat draagt Hij dan voor kleren,
die Koning, die Koning,
wat draagt Hij dan voor kleren?
Een jas van hermelijn?
O nee, die Koning die ik ken
die heeft er zelfs niet één;
en ook geen hemdje van satijn,
maar doekjes om zich heen.

5. Hoe kan ik Hem dan vinden,
die Koning, die Koning,
hoe kan ik Hem dan vinden?
Weet jij misschien de weg?
Die Koning is dichtbij je,
je hoeft niet ver op reis;
vraag Hem in ’t kribje van je hart,
dan wordt het een paleis,
dan wordt het een paleis!
OTH 82: 1, 2 en 3
1. Hoor, de eng’len zingen de_eer
van de nieuw geboren 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 Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de_eer
van de nieuw geboren 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 eng’len zingen de_eer
van de nieuw geboren 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
nieuw geboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!

Een kind is ons geboren (Sela) – 2 keer
Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 (OB)
1. Zingt, zingt een nieuw gezang de
HEERE,
Dien grote God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 (OB)
6. Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing: Lukas 2: 1 – 7 / Johannes 1: 14 – 18
1En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat
heel de wereld ingeschreven moest worden.
2Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad
van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David
was,
5om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger
was.
6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij
baren zou,
7en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in
de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Johannes 1:
14En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben
Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Enig geborene van de Vader),
vol van genade en waarheid.
15Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze
Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door
Jezus Christus gekomen.
18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de
Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
Kinderlied – OTH 404
Eeuwenlang geleden in een donker dal
zochten herders naar een kindje in een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht
en er zongen eng’lenkoren door de nacht.
Ze zongen: Gloria, gloria voor het kindje klein en teer.
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer.
Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.
Want datzelfde kindje uit die arme stal,
eren wij nu als de Koning van ’t heelal.
We zingen: Gloria, gloria voor het kindje klein en teer.
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer.
Collecte en zingen: Gezang 141: 1, 2 en 3 (LvdK)

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Verkondiging: (n.a.v.Johannes 1: 14) Thema: ‘Hij heeft bij ons gekampeerd’
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 (LvdK)

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.
Gebed

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,
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.

Zegen

FIJNE DAGEN TOEGEWENST!

