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24 december 2018

Stem, mensen, met de engelen in!

Voordat de dienst begint, komen we alvast in de kerststemming door het
zingen van deze kerstliederen…
Het koor zingt voor ons Een lied weerklinkt in deze nacht - Lied 479
Wij zingen samen met het koor ‘Wij trekken in een lange stoet’ - Lied 506
1 allen 2 koor 4 allen
Wij zingen ‘Midden in de winternacht’ - Lied 486: 1, 3 en 4
Welkomstwoord
-We gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat wat zijn hand begonnen is
Groet
Genade voor jou en vrede
van God onze Vader
van Jezus Christus de Heer
door de kracht van de Heilige Geest
Amen.
Wij zingen samen met het koor Komt allen tezamen - Lied 477
1 allen 2 allen 3 koor 4 allen 5 koor

-We gaan zittenGebed
Wij zingen met elkaar Stille nacht, Heilige Nacht - Lied 483
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Eerste Bijbellezing Psalm 96
Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing voor de Heer, heel de aarde.
Zing voor de Heer, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.
Groot is de Heer, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de Heer: hij heeft de hemel gemaakt.
Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.
Erken de Heer, stammen en volken,
erken de Heer, zijn majesteit en macht,
erken de Heer, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.
Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
Zeg aan de volken: ‘De Heer is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’
Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen
voor de Heer, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
Het koor zingt voor ons: Joy to the world
Joy to the World, the Lord is come!
Let earth receive her King;
Let every heart prepare Him room,
And Heaven and nature sing, And Heaven and nature sing,
And Heaven, and Heaven, and nature sing.
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Joy to the World, the Savior reigns!
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy, Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat, the sounding joy.
He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love, And wonders of His love
And wonders, wonders, of His love.
2e Bijbellezing Lucas 2:1-20
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.
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.
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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.
Wij zingen Hoor, de engelen zingen de eer - Lied 481
Verkondiging ‘Instemmen met de engelen’
Wij zingen samen met het koor ‘Komt verwondert u hier, mensen’ - Lied
478 1 allen 2 koor 4 allen
Dankgebed en voorbeden - gelegenheid om een lichtje aan te stekenWe sluiten ons gebed af met het Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Wij zingen staande ons slotlied ‘Ere zij God’
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 den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
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In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen, Amen, amen.
Zending en Zegen
Amen
Orgelmuziek -Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere
go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor
- Kinderen in de knel
- De kosten die aan deze dienst verbonden zijn
Met Kerst, het feest van licht, willen we een sprankje hoop en licht
brengen aan kwetsbare kinderen in de vluchtelingenkampen in Libanon,
voor wie het leven donker is. Honderdduizenden Syrische kinderen
moesten met hun ouders vluchten voor oorlog en geweld en wonen al
jaren in kampen in Libanon. Plaatselijke partners van Kerk in Actie zorgen
voor eten en drinken en helpen bij het zoeken naar onderdak en werk.
Kinderen van vluchtelingen kunnen onderwijs volgen en krijgen
psychologische begeleiding. Deze hulp wordt ook aan de arme Libanese
bevolking gegeven. We hopen op uw steun voor deze kinderen in de knel.

Na deze dienst kunnen we elkaar op het kerkplein goede kerstdagen
toewensen, met glühwein of chocolademelk.
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee blijft in de kerk aanwezig
voor ontmoeting.

Wij nodigen u en jullie ook graag uit voor de Top2000 kerkdienst,
op zondag 27 januari 2019 om 11.00 uur, hier in de Maartenskerk.
Stem nog tot 1 januari op uw drie favoriete nummers via
www.top2000kerkdienst.nl/doorn

Wilt u op de hoogte blijven van bijzondere kerkdiensten en activiteiten voor
jonge gezinnen en kinderen, stuur dan een mailtje met uw gegevens naar:
dshofstee@outlook.com
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Wilt u meer weten van onze gemeente:
kijk eens op www.protestantsegemeentedoorn.nl

Aan deze kerstnachtdienst werkten o.a. mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Anneke van Dijk, ouderling
Joke Landheer, diaken
Dik Boelee, organist, pianist
Akke Koornneef, saxofoon
AdHoc koor o.l.v. Bert Boer
Hylke Pander, beamteam
Kees Kraan, koster
Illustratie voorzijde: Ruth Hengeveld www.ruthhengeveld.nl

L18571

7

