Protestantse Gemeente te Wapenveld
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Vanaf 19:00 uur on-line

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Collectes:
Zending
Kerk

ORDE VAN DIENST
Thema: Bestemming Bethlehem
Voor de dienst: foto’s van de kerstvieringen op het plein van
voorgaande jaren
Lied van eenheid / O kom, o kom Immanuël / Heer maak ons
één
O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
(eerste voordracht voorgangers)
Vader, het uur is gekomen.
Toon nu de grootheid van uw Zoon,
dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Hij heeft van U de macht ontvangen,
om iedereen die U hem gegeven hebt het eeuwige leven te
schenken.
Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware
God,
en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.
(reactie Brainpower)
Vertel ons de waarheid... We zitten met vragen... Wat is het
beeld?
Waarom religie verdeelt
als de verlosser ons heelt?
Wat is de deal?
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Is Baphomet echt en wil Satan je ziel?
Ik vraag het de Heer
Laat het me weten
....het Beest gaat tekeer
(tweede voordracht voorgangers)
Vader, Ik heb aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.
Zij waren van U, maar U hebt hen aan mij gegeven.
Ik bid voor hen, voor de mensen die U mij hebt gegeven,
omdat zij van U zijn.
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U
ook aan mij gegeven hebt,
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
(reactie 2 Brainpower)
Ik hoor te veel leugens
Maar zie geen één feit
De gemeenheid... waarvan je Brain splijt
En er is geen tijd
Waar is de eenheid - te midden van tweestrijd?
(zang)
O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
(derde voordracht voorgangers)
Vader, ik kom naar U toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de
wereld ben,
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen,
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maar of U hen wilt beschermen.
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in
U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat
U mij hebt gezonden.
Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.
(reactie 3 Brainpower)
ik zie die gimmicks Wat is er nep en wie is er echt?
Maar God checkt je spirit
En die matcht dus niet met wat je zegt...
Bless
(zang)
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
Welkom
Lied: O Holy night (Paula en Arno)

Oh holy night
The stars are brightly shining
It is the night of our dear savior's birth
Long lay the world in sin and error, pining
'Til He appeared and the soul felt it's worth
A thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn'
Fall on your knees, oh, hear the Angels' voices
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Oh, night divine, oh, night when Christ was born
Oh, night divine, oh, night, oh night divine
Truly He taught us to love one another;
His law is love and His Gospel is Peace
Chains shall He break, for the slave is our brother
And in His name, all oppression shall cease
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we
Let all within us Praise His Holy name
Christ is the Lord, their name, forever praise we
Oh, night divine, oh, night when Christ was born
Oh, night divine, oh, night, oh night divine
Oh, night divine, oh night divine
Gebed
Lied: Stille Nacht (koor uit de gemeente)

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
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.
Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
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Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
Gedicht, door Geke en Britt
Lied: Hark the herald angels sing (Dennis en Lisanne)
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the new-born King!
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled."
Joyful, all ye nations, rise,
Join the triumph of the skies;
With th' angelic host proclaim,
"Christ is born in Bethlehem."
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the new-born King!”
Christ, by highest heaven adored:
Christ, the everlasting Lord;
Late in time behold him come,
Offspring of the favoured one.
Veiled in flesh, the Godhead see;
Hail, the incarnate Deity:
Pleased, as man, with men to dwell,
Jesus, our Emmanuel!
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the new-born King! “
Mild he lays his glory by
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth
Born to give them second birth
Hark! the herald angels sing,
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"Glory to the new-born King!”
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the new-born King!”
Schriftlezing: Lucas 2: 1-21
1
In 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. 4Jozef 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. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling
aan, 7en 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. 9Opeens stond er een
engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De 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. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen
een pasgeboren kind vinden dat in een doek 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 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.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het
kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was
gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de
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herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze
gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
21
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou
worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd
nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
Lied: ‘Maria wist je al’ (Dennis en Lisanne)

Maria wist je al, dat jouw koningskind zou lopen op het water?
Maria wist je al, dat jouw koningskind ons zou verlossen,
later
Wist je al dat jouw koningskind ook jou verlossen zou
Dat het kind dat jij liet leven Zijn leven geeft voor jou?
Maria wist je al dat jouw koningskind de blinden zou genezen?
Maria wist je al dat jouw koningskind de storm bedaart met
zijn hand?
Wist je al, dat jouw koningskind de hemel heeft verlicht?
En als je zijn gezicht kust dan kus je Gods gezicht
Maria wist je al? Maria wist je al?
De doven horen, blinden zien, de doden staan weer op
De lamme loopt, de stomme spreekt en prijst het Lam van
God
Maria wist je al dat jouw koningskind de Heer is van de wereld?
Maria wist je al, dat jouw koningskind de volken zal regeren?
Wist je al dat jouw koningskind als Lam kwam van de troon
En het kind dat jij in slaap zingt is Gods Eigen Zoon
Maria wist je al? Maria wist je al?
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Kerstmeditatie
Lied ‘First Noel’ (Paula en Arno)
The first Noel, the angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!
They looked up and saw a bright star
Shining in the east beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!
And by the light of that same star
Wise men came from country far
To seek for a King was their intent
And to follow the star wherever it went
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King, born is the King of Israel!
Dankgebed

Aandacht voor de collecte
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Lied: Ere zij God (koor uit de gemeente)
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de 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 de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Zegen
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