24 december AD 2012
Kerstnacht

Protestantse Gemeente te Heinkenszand

Voorganger: Ds. Werner Pieterse
Organist: Ab Faase
Muziek: Blazers ensemble van Euterpe
Ouderling van Dienst: Corrie Braamse

Omslag: ‘De engel van de eer’. Foto uit de film ‘Il vangelo secondo Matteo’
(Het evangelie volgens Mattheüs) van Passolini (1964). In zijn beroemde
film laat hij alle personages door plaatselijke bewoners uit een dorpje op
Sicilië spelen, zo ook de engel door Rossana di Rocco.
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Dienst van de voorbereiding
Voorafgaand aan de dienst zingen we:
Gezang 143

2. 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. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
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Gezang 138

2.
De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge
schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3.
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.

4.
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.
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Welkom
Gezang 139

2.
Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
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.

3.
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!
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Stilte
Onze Hulp
Gebed

Dienst van het woord

Jesaja 8:23-9:6
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven; (9:5a)

Gezang 125: 1, 2 & 5
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2.
O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

5.
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!

Lukas 2:1-5
‘...tijdens het bewind van Quirinius over Syrie’ (2:2b)
Gezang 124

2.
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4.
De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5.
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Lukas 2: 6- 7
‘...omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad’
(2:7b)
Gezang 132

2.
Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3.
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.
Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,

Lukas 2:8-14
‘Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde...’ (2:8)
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‘Uit het duister hier gekomen’

2.
Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt’,
morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuw getijde dat is nu.

3.
Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mij toekomst zijt?die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’
en ‘de dood zal niet meer zijn’.

4.
Zeg ons dat Gij niet zult slapen,
eerste stem die nimmer zweeg.
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar uw licht.
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Lukas 2:15-20
‘Allen die het hoorden stonden verbaasd... (2:18a)
Gezang 140

2.
Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3.
Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4.
Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Collecte en muziek

Gebeden
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Slotlied: Gezang 134.

2.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Zegen

Na de zegen zingen we het ‘ere zij God’.
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U en jullie allen een gezegend kerstfeest en een goed
2013

Morgen, 25 december, is er om 10:00 dienst in beide
kerken.
In de Dorpskerk gaat Mathilde Meulensteen voor;
in de Barbesteinkerk Ds. Werner Pieterse.
Kindernevendienst, kinderverhaal en kinderoppas is in
de Barbesteinkerk.
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