Rembrandt
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Inleidend orgelspel
Zingen van kerstliederen:
“Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het
volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker
geboren is; Hij is Christus, de Heere.”

1.
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning
Het eeuwige Godswoord,
eeuwig Licht des Vaders
zien wij gehuld in het mens’lijk 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
sluim’rend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, Die ons liefheeft, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.

2.
In de stad van koning David
zoals lang reeds was voorzegd,
werd een baby door Zijn moeder
in een kribbe neergelegd.
Jezus Christus was dat Kind,
door Maria teer bemind.

Eenmaal zien ook onze ogen
Hem, die ons Zijn liefde toont,
want dat Kind is onze Heiland,
Die nu in de hemel woont.
Hij brengt al Gods kind’ren thuis
bij Hem in het vaderhuis.
3.

O hoe heerlijk, hoe begeerlijk,
zijt g’ o dag van zaligheid.
‘t mensdom was verloren,
Christus is geboren,
Jubel nu, jubel nu, o Christenheid.
Hoe verblijdend, hoe bevrijdend,
zijt g’ o dag van zaligheid.
Christus daalde neder,
bracht tot God ons weder.
Jubel nu, jubel nu, o Christenheid.
Hoe vol luister, in het duister
straalt die dag van zaligheid.
Ook des hemels koren,
doen hun loflied horen.
Jubel nu, jubel nu, o Christenheid.
De handdruk 1
Stil gebed 2
Votum en groet 3
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de ouderling van dienst geeft de predikant een hand en wenst hem Gods zegen toe
een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst
3
votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee vraagt of God onze
Hulp wil zijn. In de groet worden wij door God Zelf gegroet.
2

Zingen: Psalm 105 vers 1 en 2
1.

Looft, looft, verheugd, den HEER’ der heren;
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
Doet Zijne glorierijke daân
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wond'ren dag aan dag.
2. Juicht, elk om strijd, met blijde galmen;
Zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen;
Beroemt u in Zijn heil'gen naam;
Dat wie Hem zoeken, nu te zaâm
Hun hart verenen tot Zijn eer,
En zich verblijden in den HEER’!
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 136 vers 23 en 26
23. Die in onzen lagen stand,
Ons genadig bood de hand;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
26. Geeft den God des hemels eer;
Lof zij aller scheps'len HEER’;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
Gebed 4
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We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook
doen we voorbede voor de zieken, degenen die het moeilijk hebben, enz.

Schriftlezing: Lukas 2: 1-205
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.
De herders en de engelen
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 in de stad van David de Zaligmaker geboren is; 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. 17 Toen zij Het
gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over
dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden
zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.
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Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.

19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar
hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en
loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot
hen gesproken was.
Collecte 6
Zingen: Psalm 132 vers 7, 10 en 11
7. Tot staving van de waarheid, deed
De HEER’, Die van geen wank'len weet,
Aan David enen duren eed:
"Ik zal", dus sprak Hij, "uwen Zoon
Eens zetten op uw glorietroon."
10. 'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs,
Hier zeeg'nen op de ruimste wijs;
Hier zal Ik, Mijnen naam ten prijs,
De priesters met Mijn heil bekleên,
En 't volk doen juichen weltevreên.
11. Daar zal Ik David door Mijn kracht,
Een hoorn van rijkdom, eer en macht
Doen rijzen uit zijn nageslacht.
'k Heb Mijn gezalfden knecht een licht,
Een held're lampe toegericht.
Prediking
Tekst van de preek: Lucas 2 vers 12 en 16
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken
gewikkeld en liggend in de kribbe.
16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje
liggend in de kribbe
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Tijdens het voorspel krijgt een ieder gelegenheid geld – gaven – te geven voor een diaconaal
doel

Thema van de preek 7: Kerstteken en Kerstvondst!
Amen 8
Zingen: Psalm 138 vers 4
4.

Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De HEER’ is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk
Voor mij volen - den,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.
Dankgebed
Zingen: Gezang 2 vers 3 en 7 (staande)
3. Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.
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In onze diensten staat de preek centraal. Het is een uitleg en toepassing van het gelezen
Bijbelgedeelte, zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen
geven.
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In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord
betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er
gehoor aan geven.

7.

Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren;
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig had gezworen.
Zegenbede 9 (staande)
Zingen: Ere zij God (staande)
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

Collecte 10
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De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste wens en belofte van
God, Die geloofd wil worden: Hij gaat met ons mee
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Bij het verlaten van de kerkzaal wordt nog een collecte gehouden om deze kerkdiensten te
kunnen blijven houden

