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Hartelijk welkom!
Fijn en bijzonder om dit uur de komst van Jezus
Christus in onze wereld te vieren. Ook
morgenochtend zijn er diverse Kerstvieringen
waar je van harte welkom bent: om 9.30u (PKN),
om 11.15u (RK) en om 13.00u is er Kindjewiegen.
Meer informatie over deze vieringen en over
Open Hof vind je op de website www.openhofommoord.nl.
Een gezegend Kerstfeest!
Toelichting bij de opbouw van deze dienst
Kerst komt niet uit de lucht vallen. Het vertrouwde
Kerstverhaal zoals Lucas dat vertelt, over de
geboorte van Jezus als de Gezalfde Koning (de
Messias) is een gebeurtenis geworteld in het hele
verhaal van God en mensen, zoals de Bijbel dit
vertelt. Met het vertellen van dit verhaal werpt de
Bijbel een eigen licht op de geschiedenis, op de
wereld en de rol van mensen daarin – de zin van ons
bestaan. Vanavond klinkt dit verhaal.
Via de lezingen en de liederen die we zingen maken
we een beweging van hoe God de wereld en mensen
bedoeld heeft; via hoe mensen in vrijheid ervoor
kiezen hun weg zonder God te gaan, en daarmee
vastlopen in zinloosheid; hoe God dan in Jezus laat
zien hoe Hij zijn Koningschap bedoeld heeft, en hoe
Hij mensen bedoeld heeft: als partner om samen het
Licht in de wereld te laten schijnen.
Liederen zijn uit ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis
en kerk’ (2013), tenzij anders vermeld.
De liederen worden getoond op de beamer.
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Vanaf 22.45u zingen we:
‘Stille nacht…’ (483)
‘Nu gaat de hemel open’ (499)
‘Er klonk een lied, er zong een stem’ (479)
‘Komt allen tezamen’ (477)

Viering
Bemoediging en groet
Zingen ‘Goodness is stronger than evil’ (IONA)
Koor Eng, Allen Ned – Eng – Ned

Inleiding en Lezen Genesis 1:1–4, 26–27
Licht sterker dan het duister, de mens als
partner van God.
In het begin schiep God de hemel en de
aarde. De aarde was woest en doods,
duisternis lag over de oervloed, en over
het water zweefde Gods geest.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was
licht. God zag dat het licht goed was, en
Hij scheidde het licht van de duisternis.
…
God zei: ‘Laten Wij mensen maken die
ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij
moeten heersen over de vissen van de zee
en de vogels van de hemel, over het vee,
over de hele aarde en over alles wat
daarop rondkruipt.’ God schiep de mens
als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God
schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij de mensen.
(VERTALING: NIEUWE BIJBEL VERTALING - GEREVISEERD)

Zingen: ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw
Naam in de geschiedenis’ (PSALM 8A)
Inleiding en Lezen
Psalm 2:1-3
God tot dictator gemaakt, de mens kiest voor
grenzeloze vrijheid.
Waarom komen alle volken in opstand?
Waarom verzetten hun koningen zich
tegen de Heer en tegen de koning die hij
uitgekozen heeft? Waarom maken die
koningen samen slechte plannen?
Dat is allemaal zinloos!
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Ze roepen: ‘Wij willen niet langer
luisteren naar de Heer en zijn koning.
Wij willen vrij zijn!’
(VERTALING: BIJBEL IN GEWONE TAAL)

Zingen ‘Door liefde sterk bewogen’ (IONA)
Vers 1: Koor regel 1,2 – Allen 3,4
– Koor 5,6 – Allen 7,8
Vers 2: Koor
Vers 3: als vers 1
Vers 4: Allen

Inleiding en Lezen Micha 5:1-4a
en Lc. 1:26-27 en 38
God tekent de bedoeling van zijn Koningschap.
Uit jou, Bethlehem 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. 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.
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, en Hij brengt vrede.

In de zesde maand zond God de engel
Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt
aan een man die Jozef heette, een
afstammeling van David. Het meisje
heette Maria
…
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er
met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.
(VERTALING: NIEUWE BIJBEL VERTALING)

Zingen: Magnificat – canon (TAIZÉ)

We horen en zingen het Kerstverhaal
Lezen:
Lucas 2:1–7
Zingen: ‘Nu zijt wellekome’ – vers 1, 2, 3 (476)
Lezen:
Lucas 2:8–14
Zingen: ‘Eer zij God in onze dagen’ (487)
Lezen:
Lucas 2:15–20
Zingen: ‘Prijs de Heer die herders prijzen’ (468)
Verkondiging
Muziek
Zingen: ‘Wonderwereld vol geheimen’ (IONA)
Koor 1, Allen 2, Koor 3, Allen 4

Collecte
Koor zingt: ‘Do they know it’s Christmas…’
Allen zingen ‘Een ster ging op uit Israël’ (496)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Slotlied ‘Hoor de engelen zingen de eer’ (481)
Zegen
ingeleid door lezen van Titus 2:12-14
God heeft laten zien dat Hij goed is, en
dat Hij alle mensen wil redden. Zijn
goedheid helpt ons om betere mensen te
worden. Zodat we nee kunnen zeggen
tegen een leven zonder God en tegen
onze slechte verlangens. Dan kunnen we
in deze wereld een wijs en eerlijk leven
leiden, zoals God het wil. En intussen
wachten we vol vertrouwen op het grote
geluk: de komst van onze grote God en
redder Jezus Christus. Hij gaf zijn leven
om ons te redden. Daardoor heeft Hij ons
bevrijd van alle schuld. Zo maakte Hij van
ons zijn heilige volk, een volk dat zijn best
doet om goed te leven.
(VERTALING: BIJBEL IN GEWONE TAAL)

beaamd met ‘Ere zij God’
Koor zingt: ‘Follow that star’

