Kerst 2020 – Viering voor Jong en Oud – Grote- of Johanneskerk Lekkerkerk – aanvang 10 u
Thema: Engelen loven God – de hemel raakt de aarde
Voorganger: Ds. Rob Maas; Muziek: Combo; Cantor: Mariët Kroondijk
Voor de dienst speelt Richard den Ouden op het orgel
Komt allen tezamen (Lied 477)
Midden in de winternacht (Lied 486)
Eer zij God in onze dagen (Lied 487)
Welkom
Woorden bij de liturgische schikking
Luisteren naar Psalm 98: 1 en 4 (orgel en zang)
1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

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 wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Bemoediging en Groet
Inleiding
Gebed dominee en de volgende tekst door een kind
Lieve God, wat is het mooi:
al die lichtjes overal,
in de kerstboom,
in de huizen, in de kerk.
Wat fijn dat het zover is:
dat Jezus is geboren!
Dat Uw grote licht in onze
donkere wereld is gekomen.
Wat fijn dat nu Uw tijd begint,
Een tijd van liefde en vrede.
Dank U wel, God,
ik word er zo blij van!
Ik loop gewoon te stralen
als een heel klein minilichtje,
dat hoort bij Uw grote Licht...........
Amen
Luisteren naar Opwekking 533 – Eén klein kind (Combo)
Eén klein kind

in een wereld vol duisternis.
één Verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje
dat wijst waar de hemel is,
vredeskind in de nacht.
(oooooooh)
Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
enig Heerser met hemelse macht.
enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.
(oooooooh)
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, rustig en mooi,
Eén klein licht
dat de wereld verlichten moet.
Eén klein licht dat het duister ontkracht.
Eén klein licht
dat Gods liefde ontbranden doet,
stralend Licht in de nacht.
(oooooooh)
Eén klein kind in een wereld vol duisternis,
één Verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,
reddend Licht in de nacht.
(oooooooh)
Zie de herders Hem hulde bewijzen,
zie de wijzen buigen zich neer.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, klein en teer.
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, rustig en mooi.
Dienst van het Woord
Afsluiting project met de kinderen (dominee)
Kijken en luisteren naar Kerstverhaal door de ogen van een kind (filmpje)
https://www.youtube.com/watch?v=lAgjWt0NXUE
Luisteren naar Opwekking 529 – Kom laten wij aanbidden (Combo)
Komt, laten wil aanbidden, (3x) die Koning.

Want U alleen bent waardig, (3x) o Koning.
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x) o Koning.
Bijbellezen: Johannes 1: 1 – 18
Luisteren naar Wij staan aan een kribbe – Lied 503: 1, 2 en 4 (Combo)
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.
Verkondiging
Luisteren naar Intermezzo – Sela – Kerstnacht boven Bethlehem (Combo)
In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Refrein:
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Refrein:

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.

Refrein:

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Dankgebed en voorbeden
Luisteren naar – Hoor de englen zingen d'eer – Lied 481: 1 en 2 (Orgel + zang)
1 Hoor, de engelen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt 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!

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 engelen 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 engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Zegen
Luisteren naar – Ere zij God – https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4

