Kerstnachtdienst
in de Dorpskerk
24 december 2018

Voorganger: ds Marco Visser
M.m.v. vrouwen vocaal ensemble Musica Sacra
Fluit: Marion Blonk
Cello: Jeanny Beerkens
Muzikale leiding: Anja van der Ploeg
Ouderling: Feija Stuart
Diaken: Sophia Verbaan
Voorlezer: Niek de Hoog
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Voorafgaande aan de dienst zingen wij:
Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
(vrouwen) Komt, laten wij aanbidden,
(mannen) komt, laten wij aanbidden,
(allen) komt, laten wij aanbidden die Koning.
De hemelse englen riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
(vrouwen) Komt, laten wij aanbidden,
(mannen) komt, laten wij aanbidden,
(allen) 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!
(vrouwen) Komt, laten wij aanbidden,
(mannen) komt, laten wij aanbidden,
(allen) komt, laten wij aanbidden die Koning.
Waar eens David werd geboren
tekst: Sytze de Vries / melodie: Once in Royal Davids City
Allen
Waar eens David werd geboren
wordt een kind in ‘t stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,
hem is alle plaats ontzegd.
Maar – en dit geheim is groot –,
hij troont op Maria’s schoot!
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Vrouwen
In de armen van zijn moeder
wordt de liefde zijn tegoed.
Daar leert hij van harte zingen
van de God die wond’ren doet.
Liefde leidt hem totterdood,
tot hij rust vindt in haar schoot.
Mannen
Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.
Allen
Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.
Wij staan aan zijn kribbe
tekst: Sytze de Vries / melodie: Away in a Manger
Vrouwen
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.
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Mannen
Wij lezen Gods wezen in dit kwetsbare licht.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
een kind dat zo weerloos als een wankele vlam,
als ons licht en geleide tot de wereld kwam.
Allen
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
een ster aan de hemel heeft dit leven omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in de donkere nacht,
waar het zonlicht van Pasen alvast naar ons lacht.
Bemoediging en welkom
Het koor zingt: Gabriel’s Message
Gebed
Het koor zingt: Christmas Lullaby (J. Rutter)
Bijbellezing: Marcus 9: 33-37 en 10: 13-16
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Zij kwamen in Kafarnaüm.
En thuis gekomen, vroeg hij hen:
‘Waar hebben jullie het onderweg over gehad?’
Zij zwegen.
Zij hadden het er onderweg met elkaar over gehad
wie de belangrijkste was.
Hij ging zitten en riep de twaalf,
hij zei tegen hen:
‘Als iemand de eerste wil zijn,
zal hij de laatste van allen zijn, dienaar van allen.’
Hij haalde een kind en liet het in hun midden staan,
hij omhelsde het en zei tegen hen:
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‘Wie juist de kinderen ontvangt in mijn naam,
ontvangt mij.
Wie mij ontvangt,
ontvangt niet mij,
maar hem die mij gezonden heeft.’

10:13 Zij brachten kinderen bij hem:
dat hij ze zou aanraken.
Maar de leerlingen verboden het hun streng.
14
Jezus zag dat en werd kwaad,
hij zei tegen hen:
‘Laat de kinderen bij mij komen,
houd ze niet tegen,
juist van hen is het koningschap van God.
15
Werkelijk, ik zeg jullie:
wie het koningschap van God niet ontvangt zoals een kind,
die zal daarin niet binnengaan.’
16
En hij omhelsde ze en zegende ze
en legde ze de handen op.
Komt verwondert u hier, mensen
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.
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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.
Bijbellezing: Lukas 2: 1-15
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En het geschiedde in die dagen,
dat er een gebod uitging van de keizer Augustus,
dat de hele wereld ingeschreven moest worden.
Deze eerste inschrijving geschiedde,
toen Quirinius stadhouder over Syrië was.
Zij gingen allen om te worden ingeschreven,
een ieder naar zijn eigen stad.
Ook Jozef ging op van Galilea uit de stad Nazaret
naar Judea, de stad van David, die Betlehem genoemd wordt
– omdat hij uit het huis en geslacht van David was –
om te worden ingeschreven,
met Maria zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
En het geschiedde toen zij daar waren,
dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren.
En zij baarde haar eerstgeboren zoon,
wikkelde hem in doeken
en legde hem in een kribbe,
omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
Nu waren daar herders in diezelfde landstreek,
die in het veld verbleven
en de nachtwake hielden over hun kudde.
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De bode van de Heer kwam bij hen staan
en de heerlijkheid van de Heer scheen op hen;
zij vreesden met grote vrees.
De bode zei tegen hen:
‘Vrees niet,
want zie! ik verkondig jullie grote blijdschap
die heel het volk ten deel zal vallen:
heden is jullie de redder geboren,
dat is de Messias, de Heer, in de stad van David.
En dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een kindje vinden,
in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe.’
En plotseling geschiedde het:
bij de bode was een grote hemelse legermacht,
die God loofde en zei:
‘Ere zij God in den hoge
en vrede op de aarde voor de mensen van zijn welbehagen!’
En het geschiedde,
toen de boden van hen waren weggegaan naar de hemel,
dat de herders tegen elkaar zeiden:
‘Laten wij dan weggaan, naar Betlehem
en laten wij zien dit Woord dat geschied is,
dat de Heer ons bekend gemaakt heeft!’

Het koor zingt: The Little Road to Bethlehem

Verkondiging
Het koor zingt: O Magnum Mysterium (I. Antognini)
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze vader
Onze Vader die in de hemel zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen

Collecte
Tijdens de collecte zingt het koor: A Christmas Blessing (Ph. Stopford)

Wij zingen (staande): Stille Nacht
Allen:
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
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Koor:
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…
Allen:
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! …

Wegzending en zegen
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Hartelijk welkom na deze dienst
bij chocolademelk, glühwein en kerstbrood
Welkom ook in de Kerstochtenddienst
voor jong en oud
om 10:00 uur in de Morgensterkerk
www.pknheemskerk.nl
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar!
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