Zang van Masjaal:
Why a baby, why a child?
( Waarom een baby, waarom een kind? Jay Althouse )
Our promised Messiah ( Onze beloofde Messias; Ken Bryars )

”Eindelijk Thuis”

Dankgebed
Inzameling van de gaven
1. Kinderen in de knel; 2. Pastoraat en eredienst
Zingen slotlied, staande: Ere zij God ( Joh de Heer 48 )
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, amen.
Zegen

Kerst in de Jozefkerk
25 december 2017

Orgelspel

Aan de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de gebouwen

Wij wensen u en jou goede en gezegende Kerstdagen toe!
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Christelijk koor Masjaal o.l.v. Julia Zaytseva
Organist:
Johan Gerkes
Voorganger: ds. Ron Koopmans

Voor de dienst:

Zingen: Wij trekken in een lange stoet ( Lied 506 )

Stille nacht ( Lied 483 )
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.
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.
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!

refr.

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint,
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, ( …. )

refr.

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Wij loven U, koning en Heer, ( …. )

refr.

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer, ( …. )

Bethlehem, o uitverkoren stad ( Lied 498: 1, 3 en 4 )
Bethlehem, o uitverkoren
stad in 't veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
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Gedicht
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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 Bethlehem 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. 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.
Zang van Masjaal:
Transeamus
Laat ons naar Bethlehem gaan en het woord aanschouwen dat
geworden is: Maria en Jozef en het Kind in een kribbe gelegd.
Laat ons gaan aanhoren de menigte van hemelse heerscharen
die God loven.
Ere, ere zij God in de hoge, en vrede op aarde voor de mensen
van goede wil. Laat ons gaan en zien wat gebeurd is.
Wij staan aan een kribbe
Prediking

Zang van Masjaal: Dona nobis pacem ( Geef ons vrede; W.A. Mozart )
Welkom en mededelingen
Aanvangslied, staande: Komt allen tezamen ( Lied 477: 1 en 5 )
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen: Klein Gloria ( Lied 195 )
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne,
nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
( daarna gaan we zitten )
Aansteken van de Kerstkaars door: Hanna Timmer
Gedichtje, gelezen door: Esther Baauw
Ik steek het grote licht hier aan
het licht dat straalt echt overal.
Want de Redder van de wereld
is nu geboren in een stal.
Inleiding op de dienst

Orgelspel

6

3

Zang van Masjaal

Bijbellezing: Jeremia 23: 5 - 8

In donkre nacht ( Loek van der Leeden )
Born in Bethlehem ( Geboren in Bethlehem; Randy Vader )
Gebed
Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer ( Lied 481 )
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

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 engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

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 engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Gesprekje met de kinderen rond het ‘Boek vol verwachting’
Zingen: Projectlied ( melodie Lied 8a )
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan
Wie waakzaam is en hem verwacht
hoort ware woorden in de nacht:
“Vrede op aarde, God is goed!”
Ga met ons mee, hem tegemoet.
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‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik aan Davids stam een
rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal
voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn
“De Heer is onze gerechtigheid”. Daarom, de dag zal komen – spreekt
de Heer – dat er niet meer wordt gezegd: “Zo waar de Heer leeft,
die het volk Israël uit Egypte heeft bevrijd,” maar:
“Zo waar de Heer leeft, die de nakomelingen van Israël uit het land van
het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen Hij hen
verbannen had.” Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen.’
Zingen: Er is uit ’s werelds duistere wolken ( Lied 482: 1 en 3 )
Er is uit 's werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!
Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid!
Bijbellezing: Lucas 2: 1 – 20 ( door Marjolijn Schurer )
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.
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