Liturgie 1e kerstdag 2019
Thema: de Koning is er !

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Cor van Kooten
m.m.v. enkele koperblazers

Voor de dienst:
Lied 486 Midden in de winternacht
Lied 477 Komt allen tezamen: 1, 2 en 5
Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Lied 478 Komt, verwondert u hier, mensen: 1 en 3
Bemoediging en groet
Psalm 98 Zing een nieuw lied voor God de Here: 1 en 2
Kaars wordt aangestoken
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer
Kindermoment
Lezing Micha 5:1-4a
1

Uit jou, Betlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.
2
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.
Daarna zullen wie er nog over zijn
terugkeren naar de andere Israëlieten.
3
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,
bekleed met de macht van de HEER, zijn God,
met de majesteit van diens verheven naam.
Zij zullen veilig wonen,

want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
4
en hij brengt vrede.

Lied 444 Nu daagt het in het oosten: 1, 4 en 5
Lezing: Lucas 2: 1-20
1

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners
van het rijk zich moesten laten inschrijven.
2
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius
over Syrië.
3
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de
plaats waar hij vandaan kwam.
4
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad
van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,
5
om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw,
die zwanger was.
6
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
7
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.
8
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde.
9
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.
10
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
11
vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer.
12
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
13
En 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 alle mensen die hij liefheeft.’
15
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.’

16

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind
dat in de voederbak lag.
17
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was
gezegd.
18
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen
hen zeiden,
19
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover
nadenken.
20
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles
wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd .

Lied 487 Eer zij God in onze dagen: 1 en 2
Overweging
Lied 484 Go, tell it on the mountain
Gebeden
Collecte-kinderen komen terug
Lied: Ere zij God
Zegen

