Liturgie voor de kerkdienst op Eerste Kerstdag,
25 december 2018
in de Goede Herderkerk te Epe. Aanvang 10.00
uur.
VOORGANGER: Ds. B. Lampen
OUDERLING VAN DIENST: Hanny Visser
ORGANIST: Johan Smit
VIOLISTE: Merel Mondria
********************************************************
************************
Voor de dienst zingen we: - Lied 103 : 1, 2, 4
(Evangelische Liedb.)
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of
huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een
kruis.
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint zo nameloos teer,
die hun wil vergeven hoeveel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,

dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.
- Lied 70 : 1, 2, 3 (Johannes de Heer)
Heerlijk klonk het lied der eng’len in het veld
van Efrata.
Ere zij God in de hoge, looft de Heer,
halleluja!
Refrein:
Vrede zal op aarde dagen, God
heeft in de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort zijn stem.
Jezus kwam op aarde neder, als een kindje
klein en teer.
Maar hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was
aller Hoofd en Heer.
Refrein:
In een kribbe lag Hij neder. Weldra werd een
kruis Zijn troon;
Ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot
en smaad en hoon.
Refrein:
Welkomstwoord, mededelingen en stil gebed
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Samenzang: Lied 476 : 1, 3, 4
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit
meer. Kyriëleis.
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden
klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ‘t geschied
voorwaar.’ Kyriëleis.
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende
goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
Votum en Groet
Samenzang: Lied 478 : 1 en 2
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
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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.
Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ‘t al draagt in zijne hand.
Geloofsbelijdenis
Samenzang: Lied 478 : 3 en 4
Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
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Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huisken zonder slot.
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 ter
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!
Gebed om opening van Gods Woord en de
verlichting met de
Heilige Geest
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We zingen met de kinderen: Lied 486 : 1, 2, 3, 4
Midden in de winternacht ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons
hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom
zingt gij niet?
Refrein:
Laat de citers slaan, blaas de
fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de
beltrom horen:
is geboren.
Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden
samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom
speelt gij niet?
Refrein:
Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle
bomen,
want het aardse paradijs is vannacht
gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom
danst gij niet?
Refrein:
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Zie, reeds staat de morgenster stralend in het
duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de
luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw
fluiten aan,
Laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Matthéüs 1 : 18 - 25 (NBG – vert
1951)
De geboorte van Jezus
De geboorte van Jezus Christus geschiedde
aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd
was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen
samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige
Geest. Daar nu Jozef, haar man,
rechtschapen was en haar niet in opspraak
wilde brengen, was hij van zins in stilte van
haar te scheiden. Toen die overweging bij
hem opkwam, zie, een engel des Heren
verscheen hem in de droom en zeide: Jozef,
7

zoon van David, schroom niet Maria, uw
vrouw, tot u te nemen, want wat in haar
verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een
zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus
geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden
van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat
vervuld zou worden hetgeen de Here door de
profeet gesproken heeft, toen hij zeide:
Zie, de maagd zal zwanger worden en een
zoon baren, en men zal Hem de naam
Immanuël geven, hetgeen betekent: God met
ons.
Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed
hij, zoals de engel des Heren hem bevolen
had en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had
geen gemeenschap met haar, voordat zij een
zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam
Jezus.
O Thou, that tellest good tidings (G.F. Händel)

Samenzang: Gezang 125 : 1, 3, 5 (LvdK- 1973)
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
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herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest
blij, o Israël!
Hij is nabij,
Immanuël!
O kom, o kom, Gij
Oriënt,
en maak uw licht
alom bekend;
verjaag de nacht
van nood en dood,
wij groeten reeds
uw morgenrood.
Weest blij, weest
blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
Verkondiging: ‘Immanuël, God met ons’
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Samenzang: Lied 503 : 1, 2, 3, 4
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de
bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht;
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis,
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het
kruis.
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!
Gedicht voorgedragen door de ouderling van
dienst
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Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 481 : 1, 2, 3
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
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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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Zegen
Samenzang: ‘Ere zij God’

*
***
*
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