25 december AD 2012
Kerstochtend

Protestantse Gemeente te Heinkenszand

Voorganger: Ds. Werner Pieterse
Organist/ Pianist: Ab Faase
Koper: Marian van Eekelen
Ouderling van Dienst: Heidi Blankenburgh
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Dienst van de voorbereiding
Als inleiding op de dienst zingen we: Gezang 135

2.
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 englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3.
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 englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Zingen: ‘Uit uw verborgenheid’

2.
Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.

3.
Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen, hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.
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4.
Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

5.
Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde.
Wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen!

Stilte
Onze Hulp
Gebed
Dienst van het woord

Met de kinderen

‘Lofzang in drievoud’

2.
Maria zong: ‘Mijn lieve God,
Hij zag mij zomaar staan
hoe arm en klein ‘k ook wezen mag
Hij zet mij toch vooraan.
Ik zing voor al het grote dat
hij Isrel heeft gedaan.

3.
Maria zong: ‘Ik wist het wel,
zo is hij steeds geweest.
Wie rijk en machtig willen zijn
verliezen ook het meest.
Maar armen richt hij op Hij maakt
hun leven tot een feest.

Kinderverhaal
‘De Herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze
gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.’ (Lk. 2:20)
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Zingen (staand) (Couplet gemeente; refrein kinderen) 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.
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Mattheüs 1:17-25

17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien
geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien
geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus
veertien geslachten.
18 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. 19 Daar nu Jozef,
haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen,
was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die overweging
bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom
en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te
nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 21 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. 22 Dit alles is geschied, opdat
vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft,
toen hij zeide:
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal
Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.
24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des
Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. 25 En hij had
geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij
gaf Hem de naam Jezus.
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Gezang 141

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.
3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.
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Jesaja 7:10-17
10 De H E E R liet verder tegen Achaz zeggen: 11 ‘Vraag om een
teken van de H E E R, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk
hetzij uit de hoge hemel.’ 12 Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen
teken vragen, ik zal de H E E R niet op de proef stellen.’ 13 Toen
antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de
mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? 14 Daarom zal de
Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig
een zoon baren en hem Immanuel noemen. 15 Boter en honing zal hij
eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te
kiezen. 16 Want voordat de jongen in staat is om het kwade te
verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen
die u zo veel angst inboezemen, ontvolkt zijn. 17 En voor u, uw volk en
uw koningshuis zal de H E E R een tijd laten aanbreken zoals men niet
meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde: de
heerschappij van Assyrië.’
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Gezang 145

2. 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.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyriëleis.

3. Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

Verkondiging

Muziek
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Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst en zingen:
‘Als alle deuren opengaan’
Gabriël

Maria:

Elizabeth:

2.Doe de deur maar open.
Want weet je wat de engel zei?
Ik krijg een kindje, net als jij.
Ik zing het uit: Mijn God is groot.
Hij ziet de zorgen en de nood
Van iedereen.
refrein

3. Doe de deur maar open.
Vertel aan ieder die je ziet:
De goede God vergeet mij niet.
Hij schenkt mij op mijn oude dag
Een jongen en zijn voornaam mag
Johannes zijn.
refrein
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De herders:
3. Doe de deur maar open.
Wij waren buiten , in het veld.
Daar heeft een engel ons verteld
van de geboorte van een kind,
waarmee een nieuwe tijd begint
voor iedereen.
refrein
Collecte
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
Slotlied: Psalm 98
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2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Zegen
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U en jullie allen een gezegend kerstfeest en een goed
2013

De oudejaarsdienst is op 31 december om 19:30
in de Dorpskerk.
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