Protestantse gemeente Haaksbergen‐Buurse

Kerstnachtdienst 24 december 2017

Voorganger: ds. Gonda Elzenga
Organist/cantrix: Marion Röber
M.m.v.: de cantorij
Lector: Jannie de Greef

‐ Samenzang vooraf: Komt allen tezamen
a

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
vr
Komt, laten wij aanbidden,
ma komt, laten wij aanbidden,
a
komt, laten wij aanbidden die koning.

a

vr
ma
a

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.

‐ Lied: Ik kniel aan uwe kribbe neer
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.

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

‐ De kaarsen worden in stilte aangestoken
‐ Welkom door ouderling van dienst
‐ Lied: Komt, verwondert u hier, mensen
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren 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.

‐ Bemoediging, groet en drempelgebed
v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: Eeuwige en Ongeziene, die onze God wilt zijn:
a.: Open uw hemel en maak het licht op aarde
v.: Opdat wij in de ogen van het kind dat in deze nacht geboren is
Uw gelaat ontdekken en voorgoed mogen weten
a: Hoezeer gij ons liefhebt en met ons wilt zijn
Vandaag en alle dagen van ons leven
Tot in eeuwigheid.
Amen.
‐Allen en cantorij: Er is een roos ontsprongen (lied 473)

2 Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.
3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
In ’t midden van de dood.
‐ Smeekgebed
‐ Lied: Al wie dolend in het donker
(melodie: Once in royal Davids city)
1 Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht.
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

2 Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood.
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

3 Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
Het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam:
Hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.
‐ Gedicht
‐ Cantorij: Natus est Immanuel, Alan Bullard

‐ Gebed voor de kerstnacht
V

A

In deze heilige nacht, God,
is ons een licht opgegaan.
Wil ons ervan doordringen
Dat dit ons levenslicht is.
Verhelder alle donkere nachten
door de hoop op uw dageraad.
Schenk ons de vreugde die blijft
nu en in uw rijk dat komt.
Amen.

‐ Schriftlezing: Jesaja 9:1‐6 en Psalm 98d

‐ Schriftlezing: Lucas 2:1‐7
‐ Cantorij: Still, still, still
‐ Lucas 2:8‐14
‐ Lied: Hoor de eng’len zingen d’eer
Hoor, de eng‐len zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer!
Vreed’op aar‐de, ’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 nieuwgeboren Heer!

‐ Lucas 2:15‐20 en zingen lied 468: 1 en 3

3. Laat uw loflied samenvallen
Met het lied der heiligen allen,
Dat de hemelen weerschallen
Van die jubelende wijs.
‐ Uitleg en verkondiging
Thema: Grote blijdschap?!
‐ Orgelspel
‐ Lied 487: 1,2
1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit.
Glo‐‐‐‐ria, in excelsis De‐o, Glo‐‐‐‐ria, in excelsis De‐o.
2. Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.
Glo‐‐‐‐ria, in excelsis De‐o, Glo‐‐‐‐ria, in excelsis De‐o.

‐ Dank, voorbede, stil gebed en het Onze Vader

‐ Inzameling van gaven:
1e collecte: KiA: Syrische kinderen op de vlucht
2e collecte: eredienst
‐ Slotzang: Stille nacht, heilige nacht

2 Hulp’loos 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.
Leer me_U danken daarvoor.
3 Stille nacht, heilige nacht!
Vrede_en heil, wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

‐ Zegen met A. Amen (3 keer)

U allen gezegende kerstdagen gewenst!
U bent ook in de komende dagen welkom in de kerk:
Eerste kerstdag 25 november: m.m.v. gemeenteleden, ds. N.J.Pronk.
Oudejaarsdag, zondag 31 december: ds. H.J.Elzenga
Woorden 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

