Liturgie Eerste Kerstdag 2017
• Zingen: Gez. 138: 1 en 4
1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
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.
•

Welkom en mededelingen

We steken de vijfde kaars aan, want vandaag is het Kerstfeest.
Marah Jonker mag naar voren komen om de kaarsen aan te steken.
Hessel Raveling vertelt ons het verhaal van de zondagsschool.
•

Zingen: ‘Gods liefde wordt geboren’

refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.
coupletten:
Gods reddingsboei wordt werk’lijkheid,
en zal te zien zijn wereldwijd.
Maar eerst is hij voor Israël,
de herders horen he-et heel snel.
•
•

Moment van stil gebed
Woord van verwachting

God gaf Zijn Zoon als mensenkind!
Kom, ga nu met de herders mee
en kniel voor Hem, zeg toch geen “nee”.
Het is de Redder, die-ie je vindt.

• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 136: 1, 2 en 4
2 Nog is de glans verborgen,
1 Hoort gij de eng’len zingen,
een jong en machtig koor?
verschuilt zich in een stal.
Hoe ver schijnt nog de morgen,
De hemelzangen dringen
tot in de diepte door.
die eenmaal lichten zal.
Nu blijft de stem besloten
Bedreigen donk’re machten
bij herders in hun dal,
het kind, dat God ons zendt,
straks zal hij zich vergroten,
wij moeten hunk’rend wachten
dan luistert het heelal.
tot Hij de tijden wendt.
4 Wat wij gelovend hopen
wordt eind’lijk toch vervuld,
dan gaan de deuren open
den wordt het rijk onthuld.
God komt de Zoon verhogen,
zijn scepter reikt zeer wijd.
Dan schouwen onze ogen
zijn komst in heerlijkheid.
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezingen:

Jesaja 1:3
‘ Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israel heeft
geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht’.
Job 39: 12-13
‘ Zou de wilde os u willen dienen? Zou hij overnachten bij uw kribbe? Kunt u de wilde os
met zijn eigen touw vastbinden om voren te trekken?’
Lukas 2: 1-7, 12 en 16
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel
de wereld ingeschreven moest worden.
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4 Ook 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,
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren
zou,

7 en 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.
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en
liggend in de kribbe.
16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
Johannes 6: 30-35
30 Zij zeiden dan tegen Hem: Welk teken doet U dan, opdat wij het zien en U geloven?
Wat voor werk verricht U?
31 Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij
gaf hun het brood uit de hemel te eten.
32 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood
uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel.
33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het
leven geeft.
34 Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood.
35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist
geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
Zingen: Opwekking 534
Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
de Zoon van God
zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!
(Refrein)
En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal koning zijn.
Hij zal heerser zijn
en regeren met macht
en in gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.
Jezus.
zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.
Jezus,
beeld van Gods heiligheid;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!
(Refrein)
• Preekserie: ‘met een ezel naar Bethlehem’
• Preektekst: ‘en zij legde Hem in de kribbe’
• Verkondiging: ‘Het voer voor ezels en wilde ossen’
• Zingen: Gez. 141: 1 en 3
1 Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.
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.
•
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Ere zij God
Zegen

