Kerst 2021 – Viering voor Jong en Oud – PG Lekkerkerk (GoJ-kerk) – 10:00 uur
Thema: Geef Licht
Voor de dienst luisteren we naar kerstliederen orgel
Welkom en mededelingen
Lusiteren naar: Psalm 98: 1 en 4
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rCD492UlQ0s
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 weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Gebed
Zanggroep zingt: Eer zij God in onze dagen Lied 487: 1, 2 en 3
1 Eer zij God in onze dagen,
2 Eer zij God die onze Vader
3 Lam van God, Gij hebt
eer zij God in onze tijd.
en die onze Koning is.
gedragen
Mensen van het welbehagen,
Eer zij God die op de aarde
alle schuld tot elke prijs,
roep op aarde vrede uit.
naar ons toe gekomen is.
geef in onze levensdagen
Gloria
Gloria
peis en vreê, kyrieleis.
in excelsis Deo,
in excelsis Deo,
Gloria
Gloria
Gloria
in excelsis Deo,
in excelsis Deo.
in excelsis Deo.
Gloria
in excelsis Deo.
Kerstproject van de kinderen met bijbehorende plaat uit Vertel het maar
Kijken naar het Kerstverhaal
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tM0eEDVPTtg
Luisteren naar zanggroep Lied 494: 1, 2 en 3
1 Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.
3 Gij zijt in ons verloren
wij durven u niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.

2 Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in ied're mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren.
een mens die sterven moet.
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het
begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het
Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om
van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar
hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld
kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld
hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet
ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk
verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was
er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes
gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God
gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen
kennen.
Luisteren naar zanggroep: Wij staan aan een kribbe Lied 503: 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.
Preek (eind van de preek een paar afbeeldingen via ppt)
Luisteren naar Sela Kerstnacht boven Bethlehem – via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo

1 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.

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

2 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!

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

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.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Gebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zanggroep Lied 481: 1 en 3
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!
Zegen
Zingen: Ere zij God!

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!

