Liturgie voor de Kerstnachtdienst, maandag 24 december 2018,
in de Goede Herderkerk te Epe. Aanvang 22.00 uur.
VOORGANGER: Ds. G.C. Buijs
ORGANIST: Johan Smit
M.M.V.: solisten, trompet, gitaar en piano
THEMA : Hij kwam bij ons heel gewoon
**********************************************************************************
Welkom en mededelingen

Samenzang: Lied 506 : 1, 2, 4
Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Refrein: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Moment van stil gebed
Samenzang: Lied 477 : 1, 2, 3, 4
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren,
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naat ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
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.

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn. Refrein:
Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal: Refrein:
We luisteren naar: ‘Mijn Jezus mijn redder ‘ (Opw. 461)
Gebed
Samenzang: Lied 475 : 1 en 2
Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.

Bemoediging en groet
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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.
We luisteren naar: ‘Heer ik kom tot U’ (Opw. 488)
Schriftlezing: Lucas 2 : 1 – 7 (NBV)
De geboorte van Jezus
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners
van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar
hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van
David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf
van de stad.
Kerstgedachte
Samenzang: Lied 483
Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, de schepselen Heer.

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!
Schriftlezing: Lucas 2 : 8 - 20 (NBV)
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de
Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de
Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem 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 voederbak 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.
Kerstgedachte
We luisteren naar: ‘Mary did you know’

Hulploos 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

4

Schriftlezing: Filippenzen 2 : 5 – 11 (NBV)
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die
de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en
werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het
kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam
geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder
de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer
van God, de Vader.
Samenzang: Lied 478 : 1 en 4
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.
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 tere 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!

Samenzang: Lied 122 : 1, 2, 3 (Hemelhoog)
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.
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.
Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
Het geknakte riet niet breken.
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.
We luisteren naar: ‘Jezus hoop van de volken’ (Opw. 618)
Gebed
Inzameling van de gaven
Samenzang: ‘Ere zij God’
Zegen

*****
Kerstgedachte
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