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De klokken van de Welkomkerk en de Dorpskerk luiden

Inleidende muziek

Welkomstwoord door Huub Lems met vermelding van
Stichting Jarige Job

Aansteken van de kaarsen (door vier generaties)

Zingen: ‘Komt allen tezamen’ (NLB 477: 1, 4 en 5)

 1. 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.

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.

5. 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.



Inleiding door ds. Gerard Wolfert

Openingsgebed

Bijbellezing: Lucas 2: 1-14 door Arlene van der Schans
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners
van het  rijk zich  moesten laten inschrijven.  2Deze  eerste  volkstelling
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging
op  weg  om  zich  te  laten  inschrijven,  ieder  naar  de  plaats  waar  hij
vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven.
Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die
Betlehem  heet,  aangezien  hij  van  David  afstamde.  6Terwijl  ze  daar
waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem
in  een  voederbak,  omdat  er  voor  hen  geen  plaats  was  in  het
gastenverblijf.8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in
het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel
van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van
de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang,  want  ik  kom  jullie  goed  nieuws  brengen  dat  grote  vreugde
betekent  voor  heel  het  volk:  11vandaag is  in  de  stad  van  David  jullie
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken
zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld
in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot
hemels leger dat God prees met de woorden:14 ‘Eer aan God in de hoogste
hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’



Zingen: ‘Wij trekken in een lange stoet’ (NLB506:1, 2 en 4)

1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

2. 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,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
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,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!



Overdenking: ‘Kerst, een ingewikkeld verhaal’

Muzikaal Intermezzo uitlopend naar...

Zingen: ‘Stille Nacht’ (NLB 483)

1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

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!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!



Gedicht ‘En zij wikkelde hem in doeken’ door Marlice Bevaart

En zij wikkelde hem in doeken
en legde hem in een kribbe.

En zij wikkelde hem in doeken
en legde hem in een kribbe.

...Hij die verwacht werd door zijn moeder
Maria, de gezegende onder alle vrouwen,
die gezegd had: ‘Uw woord is mijn hoeder’

en Hem droeg in Godsvertrouwen...

En zij wikkelde hem in doeken
en legde hem in een kribbe.

…Hij die verwacht werd door Gods mensen:
Israël, de gezegende onder alle volken.

Wat kan een volk nog meer zich wensen
als mensen die de aard’ bevolken…

En zij wikkelde hem in doeken
en legde hem in een kribbe.
...Hij die de Vredevorst zal zijn
en tegen onrecht op zal treden,

geboren als een kindje klein:
een Vorst van toen, een Vorst van heden…

En zij wikkelde hem in doeken
en legde hem in een kribbe.

...Hij die gewikkeld werd in doeken
en in een kribbe werd gelegd,

was reeds voorzegd in Israëls boeken:
de Redder die ons was voorzegd…

en zij wikkelde hem in doeken
en legde hem in een kribbe.



Zingen: ‘Wij staan aan een kribbe’ (NLB503:1, 2 en 4)

1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Dankgebed

Aansteken van de 5de kaars



Zingen: ‘Een ster ging op uit Israël’ (NLB496: 1 en 3) 

3. Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria.



Zegen

Slotzang: ‘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
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen

Aan de uitgang is er een collecte waarmee we de onkosten voor deze
dienst zullen betalen. Het batig saldo zal ten goede komen aan

Stichting Jarige Job. Mogen zij/wij rekenen op uw bijdrage?





Na de dienst is er gelegenheid glühwein
of chocolademelk te drinken op het kerkplein.

Namens de kerk wensen wij u 
gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2023
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