Liturgie
voor de morgendienst op
Eerste Kerstdag 2020
in de Dorpskerk te Schelluinen

Aanvang: zie website voor aanvangstijd
Voorganger: ds. H.E. Veldhuijzen
Organist: Cobie van den Bout
Trompet: Domieke Vermeulen
Klarinet: Margreet Burggraaf

Welkom en mededelingen
Aansteken kaars en opzeggen gedicht:
Nu alle kaarsen branden
Het licht is om ons heen
Het Licht van onze Heiland
Voelen wij ons nooit alleen
Want Jezus werd voor ons geboren
In de stal van Bethlehem
Wij allen mogen bij Hem horen
Kinderen die luist’ren naar Zijn stem.
Vader van het Licht, wil in onze harten schijnen
dan zal de duisternis verdwijnen
wij verwachten U.
Muziek:
Cantique de Noël
Adolphe Adam
't Is geboren het Goddelijk Kind
arr. Gabriel Fauré

Stil gebed, Votum en Groet
Psalm 98: 1
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
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Maker van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God
uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de
Vader: door wie alle dingen geworden zijn;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria, en is
mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de
Schriften;
is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en
doden; en zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Psalm 75: 1
U alleen, U loven wij;
ja, wij loven U, o Heer’,
want Uw naam, zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land
al de wond’ren Uwer hand.
Gebed om de opening van het Woord
LvdK 133:1,2,3,4
1 Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensen taal.
2 't Is van een moeder die vannacht
een kindje kreeg en dankbaar lacht.
't Is van een kindje, lief en klein,
dat wil altijd je vriendje zijn.
3 De Here Jezus is dat kind
die ieder helpt die Hem bemint,
de Heiland die je droefheid kent
en alles waar je bang voor bent.
4 Hij die je van je schuld bevrijdt
geeft je geluk en zaligheid,
dat je in de hemel dag aan dag
met ons, de eng'len, wonen mag.
Schriftlezing:
Lukas 2: 1 – 16
De geboorte van Jezus
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.
8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het
open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van
de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
10. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van
David; Hij is Christus, de Heere.
12. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken
gewikkeld en liggend in de kribbe.
13. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse
legermacht, die God loofde en zei:
14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in
mensen een welbehagen.
15. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren
naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar
Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons
bekendgemaakt heeft.
16. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje
liggend in de kribbe.
Verkondiging n.a.v. Lukas 2:10-11:
‘Wees niet bevreesd’

Muziek: Hoor de Eng'len zingen d'eer (F. Mendelsohn)
LvdK 135: 1,3
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!

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
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Dankgebed
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,
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
Uitgangscollecte voor:
de diaconie voor de stichting ‘Red een kind’
het werk van de kerkrentmeesters

Denkt u aan het Kinderkerstfeest van vanavond?
Zie voor meer informatie:
www.hervormdschelluinen.nl
Wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst?
Dat kan:predikant@hervormdschelluinen.nl of 0183-623669

Wij wensen u gezegende kerstdagen.

