Orde van Dienst Kerstochtend 2020

Thema: Welwillendheid
Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Orgel/Piano:
Koster:
Leesdienst:
Zang:

ds. Joep de Valk
Luuk Boogert
Rien Balkenende
Wim van Liere
Luuk en Nienke Boogert
Sigrid de Wit en Elin van der Heijde

christmascarols
Joy to the world
In the bleak midwinter
welkom en aansteken van de kaars
de gemeente gaat staan

openingslied Oh come all ye faithfull
gemeente neuriet de melodie, zangers laatste couplet bovenstem
O come, all ye faithful, joyful and triumphant!
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold him
Born the King of Angels:
O come, let us adore Him, (3×)
Christ the Lord.
Sing, choirs of angels, sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
Glory to God,
Glory in the highest:
O come, let us adore Him, (3×)
Christ the Lord.
gemeente gaat zitten

bemoediging en groet
gesproken antwoord
Tot U, God, is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd
Komt tot ons, Eeuwige, in de tijd.
Amen
Inleiding / stilte / gebed
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kerstlied Es ist ein Ros entsprungen, vs 1 en 2
gemeente neuriet de melodie
Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter
wohl zu der halben Nacht.

Das Blümlein, das ich meine,
davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine
Marie, die reine Magd;
aus Gottes ewgem Rat
hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.

1e deel Matteüs 1,18-25 uit de Naardense Bijbel
Een engel verschijnt aan Josef in een droom
Van Jezus Christus
is de genesis,- geboorte, zó geweest:
als Maria, zijn moeder, wordt uitgehuwelijkt aan Jozef,
blijkt zij voordat zij samenkomen het in de schoot te hebben
uit heilige geestesadem.
Maar omdat Jozef, haar man, een rechtvaardige is
en het zijn wil niet is van haar een toonbeeld te maken,
beraamt hij het haar in het verborgene los te laten.
Maar terwijl hij dat in de zin heeft,
zie, een aankondig-engel van de Heer
verschijnt hem in een droom en zegt:
Jozef, zoon van David, vrees niet om Maria, je vrouw,
bij je te nemen, want wat in haar geboren wordt,
is uit heilige geestesadem; zij zal een zoon voortbrengen
en jij zult als zijn naam uitroepen: Jezus!want híj zal zijn gemeente redden van hun zonden!
Heel dit is geschied opdat vervuld zal worden
wat vanwege de Heer is gezegd door de profeet die zegt:
zie, de maagd zal het in de schoot krijgen
en een zoon voortbrengen,
en als zijn naam zullen ze uitroepen ‘Immanoeël’ ;
vertaald is dat: met ons is God!

3

Jozef, ontwaakt uit de slaap, doet
zoals de aankondig-engel van de Heer hem heeft opgedragen
en neemt zijn vrouw bij zich;
Hij heeft haar niet bekend totdat zij een zoon voortbrengt;
en hij roept als zijn naam uit: Jezus!

korte overweging 1
2e deel Lukas 2, 1-7 uit de Naardense Bijbel
Geboorte van Jezus
Maar het geschiedt in die dagen:
er gaat een besluit uit van Caesar Augustus
dat elke familie moet worden ingeschreven;
deze -eerste- inschrijving geschiedt
als Quirinius landvoogd van Syrië is.
Allen zijn op reis gegaan om te worden ingeschreven,
ieder naar zijn eigen stad.
Maar ook Jozef klimt op van Galilea, uit de stad Nazaret,
naar Judea, naar de stad van David
die Betlehem wordt geroepen,
omdat hij is uit het huis en de vaderlijn van David,
om te worden ingeschreven samen met Maria,
die aan hem uitgehuwelijkt is en zwanger is.
Maar het geschiedt als zij dáár zijn, dat de dagen vervuld zijn
dat zij bevallen moet, en zij bevalt van haar eerstgeboren zoon;
zij wikkelt hem in doeken en legt hem omhoog in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats is geweest in de herberg.

kerstlied While shepherds watched their flocks by night
gemeente neuriet de melodie, zangers laatste couplet bovenstem
While shepherds watched their flocks by night,
all seated on the ground,
the angel of the Lord came down
and glory shone around.
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“To you in David’s town this day
is born of David’s line
a Saviour, who is Christ the Lord.
And this shall be the sign:
“The heavenly babe you there shall find
to human view displayed,
all meanly wrapped in swathing bands
and in a manger laid.”
“All glory be to God on high,
and to the earth be peace;
goodwill henceforth from highest heaven
begin and never cease!”
3e deel Lukas 2, 8-14
De engelen brengen de goede boodschap
Er zijn in die landstreek herders geweest
die in het open veld vertoevend door de nachtwaken heen
waakten over hun kudde.
Dan staat een aankondig-engel van de Heer bij hen;
glorie van de Heer omstraalt hen;
ze worden bevreesd, in grote vrees.
De aankondig-engel zegt tot hen: vreest niet!,
want zie, ik kondig u aan: grote vreugde,
die voor heel de gemeenschap wezen zal:
voor u is heden geboren een redder;
hij is een Gezalfde, Heer,- in de stad van David;
dit is u ten teken: ge zult vinden een zuigeling
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe!
Plotseling geschiedt het:
bij de aankondig-engel is de veelheid van een
hemelse strijdschaar; zij loven God en zeggen:
glorie aan God in den hoge, en op aarde vrede
in mensen van goede wil!
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Korte overweging 2
4e deel Lukas 2, 15-20
De herders brengen de goede boodschap
Het geschiedt zodra de aankondig-engelen
van hen weggaan ten hemel,
dat de herders tot elkaar gezegd hebben:
komt, laten we tot bij Betlehem gaan
en zien het woord dat is geschied
en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt!
Ze gaan met haast en vinden Maria en Jozef,
met de zuigeling die in de kribbe ligt.
Maar als ze het zien geven ze bekendheid aan het woord
dat tot hen over dit jongetje gesproken is,
en allen die het horen verwonderen zich
over wat door de herders tot hen is gesproken.
Maar Maria heeft al deze woorden bewaard,
ze overwegend in haar hart.
De herders keren terug,
de glorie van God zingend en hem lofprijzend
om al wat ze hebben gehoord en gezien
precies zoals tot hen is gesproken.

stilte 1 minuut
kerstlied Stille nacht, heilige nacht
gemeente neuriet de melodie
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht
Slaap gerust, sluimer zacht.
Kindje, niets dat Uw rust nog
verstoort,
Stil is alles, slaap rustig maar voort.
Eng'len houden de wacht
Slaap dan rustig, slaap zacht.
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voorbeden / stil gebed
gezamenlijk “Aramees” Onze Vader
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan
samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen
kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.
collecten (tijdens voorspel van het slotlied),
1e Collecte voor de Diaconie voor de actie van Kerk in Actie:
“Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland”
2de Collecte voor de Koorkerkgemeenschap

kerstlied Hark, the herald angels sing
gemeente neuriet de melodie, zangers laatste couplet bovenstem
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Hark the herald angels sing
"Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled"
Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim:
"Christ is born in Bethlehem"
Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!"

afscheid en zegen
vervolg van Hark, the herald angels sing
Hail the heav'n born prince of peace!
Hail the Son of righteousness!
Light and life to all He brings
Ris'n with healing in His wings
Mild He lays His glory by
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth
Born to give them second birth
Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!"

orgel/pianospel
Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
Onze diensten zijn te beluisteren via http://www.koorkerk.nl.
Klik op de startpagina onderaan op de link Koorkerk diensten.
Via de landelijke kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/
Voor de liturgie gaat u naar de startpagina van de Koorkerk en kiest u
Beschikbare uitzendingenen / teruglezen / Kerkdienst online.
CD bestellen bij : Joop Tillema tel. 0118 62 68 92 of via e-mail:
cdkoorkerk@gmail.com. Kosten € 4,= over te maken naar
IBAN NL52INGB0000218595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap

Volgende vieringen / activiteiten:
3 januari:
rev. Dirk van Leeuwen
10 januari:
dr. Tjaard Barnard
17 januari:
ds. Martijn Junte
24 januari:
ds. Florus Kruyne
31 januari:
ds. Wim Jansen
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