Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
Feest van de geboorte van de Heer
25 december 2017

voorganger: ds. N.J. Pronk
organist: Rob Schlebaum
cantrix: Jeanne Dane

‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ moment van stilte en voorbereiding
v. In de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen.
herder 1

Welkom in de Protestantse kerk te Haaksbergen.
Welkom bij de viering van de geboorte van Messias Jezus.
Horen jullie de kerkklok luiden?
Hoorden jullie de kerstliederen op het orgel?
Dat betekent dat het feest gaat beginnen.
Een feest waarop wij jullie gastheer zijn.

herder 2

Zullen wij ons daarom nu eerst maar eens voorstellen?
Wij zijn de herders uit Bethlehem.
Elke nacht houden we de wacht
over onze schapen in het veld.
Elke nacht kijken we uit naar het licht van de morgen.
Licht dat schijnt in de duisternis.
Licht dat vannacht geboren is.

herder 3

Iedereen die verlangt naar licht in de nacht
nemen we mee naar de stal,
naar het kind dat daar geboren is, Jezus.
Iedereen die verlangt naar zijn komst
nodigen we uit om samen met ons
het feest te vieren van zijn geboorte.

herder 1

Maar eerst gaan we op bezoek.
Op bezoek bij Jezus’ ouders,
bij zijn grootouders,
bij zijn overgrootouders,
en bij zijn over‐overgrootouders.
Om te horen wat zij te vertellen hebben
over hun verlangen naar licht in de nacht.

herder 2

Kom maar mee, dan gaan we beginnen.

‐ cantorij antifoon: Ons is een kind geboren,
een Zoon is ons gegeven
en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman,
Sterkt God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
‐ psalm 98 : 1 en 2.
‐ cantorij: antifoon: Ons is een kind geboren…
‐ herder:

Wie ben jij en wat doe je hier?

‐ Abraham:

Ik ben Abraham.
Ik hoorde Gods stem en ben op reis gegaan,
naar het land waarover God sprak.
Een land van melk en honing, het beloofde land,
waar het leven licht en goed is.
Daarom heb ik mijn huis en mijn familie verlaten.
Om een nieuw leven te beginnen in een nieuw land.
God beloofde mij een heleboel kinderen,
kinderen van het licht die mij helpen
om er een prachtig land van te maken.
Maar ik heb maar één kind gekregen,
en het land is zo groot en ik ben zo oud.

Toch geef ik niet op;
ik vertrouw erop dat het goed komt.
Want één mensenkind kan het verschil maken
tussen donker en licht.
Eén mensenkind kan het licht laten schijnen in de nacht.
lied: gezang 803 : 1
‐ herder:

En wie bij jij en wat doe jij hier?

‐ Ruth:

Ik ben Ruth; ik ben een vreemdelinge;
ik ben niet geboren in dit land.
Een achter‐, achter‐, achterkleinzoon
van Abraham was te gast in mijn land.
Hij, die man uit het land over de grens,
vroeg of ik met hem wilde trouwen.
Ik zei meteen ja; ik hield van die vreemdeling.
Ik dacht aan de kinderen die we samen zouden krijgen. Zij zouden
wit en zwart tegelijk zijn.
Iedereen zou kunnen zien hoe gelukkig wij daarmee zijn. Maar het
leven liep anders;
hij stierf en ik verliet mijn land.
Met Naomi, mijn schoonmoeder, ging ik terug
naar het land waar zij is geboren.
Een land van melk en honing, het beloofde land,
waar het leven licht en goed zou zijn.
Maar niet voor mij; al mijn geluk had ik verloren.
Totdat ik Boaz leerde kennen. Zijn land was mijn land.
Ik mocht er zoveel korenaren rapen als ik nodig had.
Hij hield van mij. We trouwden.
En het kind dat we kregen, gaf mij hoop.
Want één mensenkind kan het verschil maken
tussen donker en licht.
Eén mensenkind kan het licht laten schijnen in de nacht.

‐ lied: Naomi en Ruth, uit: Bijbelliederen voor jonge kinderen, Jan D. van Laar

‐ herder:

wie ben jij en wat doe je hier?

‐ David:

Ik ben David; ik ben een achterkleinzoon van Ruth
en ik ben de jongste thuis.
Ik ben herder.
Ik zwerf met mijn kudde door de bergen.
Af en toe moet ik vechten met een wolf of een leeuw.
Zij willen mijn schapen opeten.
Ik zou ook wel willen vechten tegen de vijand
die het koren steelt van ons land. Zij pikken alles in
en maken het land van melk en honing kapot.
Wacht maar tot ik groot ben
en geen kleine herdersjongen meer.
Wacht maar tot ik ooit koning word;
daar droom ik soms van.
Wacht maar, dan wordt alles anders.
Dan zal ik ervoor zorgen dat het leven
in dit land weer licht en goed is.
Want één mensenkind kan het verschil maken
tussen donker en licht.
Eén mensenkind kan het licht laten schijnen in de nacht.

‐ lied: gezang 171 : 1 en 2.

‐ herder:

Wie ben jij en wat doe je hier?

‐ Jozef:

Ik ben Jozef;
ik ben een afstammeling van vader Abraham,
en ook van Ruth, de vreemdelinge,
en van koning David.
Ja, je hoort het goed, David is koning geworden.
Een herdersjongen die koning wordt,
dat kan alleen maar in het beloofde land.
Maar ondanks al zijn goede bedoelingen,
ondanks alles waarvoor hij als koning streed,
voor recht en vrede, voor de arme,
de weduwe en de wees,
is het toch nooit helemaal goed gekomen
met dat land van ons.
Nu zijn er alweer vreemde soldaten.
Ook zij maken het land kapot.
De mensen wantrouwen elkaar; er is ruzie en haat.
Ik ben geen koning.
Ik ben maar gewoon een timmerman
uit het stadje Nazareth.
Ik kan er weinig aan doen. Maar misschien gaan de dingen toch
veranderen.
Luister maar naar Maria:

‐ Maria

Ik ben Maria; ik ben de vriendin van Jozef.
Zoals jullie kunnen zien krijgen we een kind.
Een koningskind dat alles zal veranderen,
daar vertrouw ik op.
Een engel uit de hemel heeft me dat gezegd.
Want één mensenkind kan het verschil maken
tussen donker en licht.
Eén mensenkind kan het licht laten schijnen in de nacht.

‐ lied:

gezang 477 : 1, 2 en 5.

‐ voorganger:

Eén mensenkind kan het verschil maken
tussen donker en licht.
Eén mensenkind kan het licht laten schijnen in de nacht. Met die
hoopvolle woorden eindigde de kennismaking

met Abraham, Ruth, David en Maria.
Omdat wij op die woorden vertrouwen,
zijn we hier bij elkaar gekomen om feest te vieren.
Het feest van de geboorte van Jezus.
De mens die verschil maakt
tussen donker en licht, voorgoed.
Bij het feest van zijn geboorte horen verhalen
en liederen over mensen op zoek naar licht.
Verhalen die zijn opgeschreven
toen de kinderen van Abraham, Ruth en David
uit het beloofde land waren weggejaagd.
Ze werden meegenomen door vreemde soldaten
en moesten wonen in een vreemd land,
in een vreemde stad, tussen vreemde mensen,
met vreemde gewoontes.
Zullen we het ooit nog beleven, zeiden ze,
dat we ons land terugzien?
De profeet Jesaja troostte hen met zijn dromen.
Liedjes van verlangen naar het beloofde land:
‐ cantorij:

gezang 491.

t. H. Oosterhuis, bij Jesaja 9 : 5
m. Antoine Oomen.

Kind ons geboren, zoon ons gegeven
God on bedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
‐ voorganger:

Jesaja's dromen waren lichtpunten in het donker,
toen en nu.
De vier zondagen van de Advent
hebben we hier steeds liedjes van Jesaja gehoord,
de dromen aan elkaar doorverteld
uit dat boek vol verwachting.

‐ lied: "Een boek vol verwachting", 1, 6 en 7. (projectlied)
t. Erik Idema. m. Thomas Tellis

6. Er komt een koning op de troon
van David, want hij is zijn zoon.
God laat zich vinden in een kind
waarmee een nieuwe tijd begint.
7. Wie waakzaam is en hem verwacht
hoort ware woorden in de nacht:
"vrede op aarde, God is goed!"
Ga met ons mee, hem tegemoet.
‐ voorganger:

En dan, dan zijn er herders in het veld van Bethlehem,
die stad van David…
Hoor:
(Luk. 2 : 8 – 20)
Nu zijn er die nacht herders in de buurt van Bethlehem
die in het open veld de wacht houden
bij hun kudde schapen.
Plotseling staat er voor hun ogen een engel van God
en ze worden omgeven
door het stralende licht van God.
Ze schrikken ervan. Ze schrikken verschrikkelijk!
Maar de boodschap‐engel zegt tegen ze: ‘Schrik niet,
want ik kom jullie grote blijdschap brengen,
die voor de hele mensenwereld bestemd is.’

Vannacht is voor jullie een redder geboren in de stad van David.
Hij is de koning‐messias, de Heer.
Dit is voor jullie het teken:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden.
Het kind is in doeken gewikkeld en het ligt in een kribbe.
Plotseling wordt de boodschapengel omringd
door een menigte van hemelse engelen.
Ze prijzen en zingen God lof toe, en ze roepen:

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel
zeiden de herders tegen elkaar:
‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien
wat er gebeurd is
en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg
en troffen Maria aan en Jozef en het kind
dat in de kribbe lag.
Toen ze het kind zagen,

vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd
over wat de herders tegen hen zeiden,
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen
om alles wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.
‐ lied: gezang 476 : 1 en 2.
‐ de kinderen gaan naar de nevendienst.
‐ korte overweging
‐ lied: gezang 506

vs. 1 cantorij, refr. allen
vs. 2 vrouwen, refr. allen
vs. 3. mannen, refr. allen
vs. 4. allen.

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden.
Elke voorbede wordt afgesloten met:
Zo bidden we samen:

‐ stil gebed
‐ het 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 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 de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht

en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
‐ collecte, onder orgelspel.
De collecte in de dienst is bestemd voor Kerk in Actie
levensreddende zorg ouderen in Moldavië
zending en zegen.
‐ slotlied: gezang 496
‐ zegen.

a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst.
‐‐‐‐‐‐‐‐

Bij de liturgische bloemschikking
Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is
Licht breekt door
in de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn geloof, Zijn hoop
en bovenal Zijn Liefde leven
Goede God
blijf ons verlangen
naar de liefde aanwakkeren

In de dienst in Haaksbergen komende zondag, 31 december, gaat voor:
ds. H.J. Elzenga

