Welkom in de hervormde gemeente
Hagestein - Hoef en Haag

Liturgie

1e kerstdag 2018

Vrede op aarde

Komt allen tezamen
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren,
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2. De hemelse eng'len, riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
3. O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Hoor de engelen zingen d'eer
1. Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' 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 eng'len zingen d' 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 eng'len zingen d' eer van de nieuwgeboren Heer!

Eeuwenlang geleden
Eeuwenlang geleden, in een donker dal.
Zochten herders naar een Kindje in een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht.
En er zongen engelenkoren door de nacht.
Ze zongen gloria gloria, voor het Kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.
Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,
Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.
Want datzelfde Kindje uit die arme stal.
Eren wij nu als de Koning van 't heelal.
Wij zingen gloria gloria, voor het Kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.

Stille nacht, heilige nacht
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.

2. Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd.
werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Votum & Groet
We belijden onze afhankelijkheid van God en luisteren naar hoe God ons groet.

Psalm 122: 1 en 3
1. Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
3. Dat vreed', en aangename rust,
En milde zegen u verblij';
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken."

Wetslezing
God geeft in de Bijbel leefregels om goed met elkaar en tot Gods eer te leven. We luisteren
naar deze leefregels om zo bewust te zijn van wat God van ons vraagt.

Psalm 99: 2 en 8
2. God, die helpt in nood,
Is in Sion groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in 't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.

8. Geeft dan eeuwig' eer
Onzen God en HEER;
Klimt op Sion, toont
Eerbied, waar Hij woont,
Waar Zijn heiligheid
Haren glans verspreidt:
Heilig toch en t' eren
Is de HEER der heren.

Gebed
We bidden met elkaar of God bij ons wil zijn tijdens deze dienst.

Schriftlezing
Lukas 2: 1-21

De geboorte van Jezus

1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2. Deze eerste
inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3. En ze
gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar
de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht
van David was, 5. om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, die zwanger was. 6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de
dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7. en zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen
geen plaats was in de herberg.
De herders en de engelen

8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld
en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9. En zie, een engel van de
Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij
werden zeer bevreesd. 10. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd,
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David;
Hij is Christus, de Heere. 12. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje
vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13. En plotseling
was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde
en zei: 14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in
mensen een welbehagen. 15. En het geschiedde, toen de engelen van hen
weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten
wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de
Heere ons bekendgemaakt heeft. 16. En zij gingen met haast en vonden
Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17. Toen zij Het gezien
hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld
was. 18. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de
herders tegen hen gezegd werd. 19. Maar Maria bewaarde al deze woorden en
overlegde die in haar hart. 20. En de herders keerden terug en zij
verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden,
zoals tot hen gesproken was. 21. En toen acht dagen vervuld waren, en men
het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd
was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was.

Collecte
1e collecte is voor de diaconie met als bestemming Dorcas.
2e collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters.

Lofzang van Maria: 1 en 3
1. Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

3. Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

Preek
Thema: 'Vrede op aarde'

Psalm 72: 2 en 4
2. De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt;
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijz'len, wie verdrukt.

4. 't Rechtvaardig volk zal welig groeien;
Daar twist en wrok verdwijnt,
Zal alles door den vrede bloeien,
Totdat geen maan meer schijnt.
Van zee tot zee zal Hij regeren,
Zover men volk'ren kent;
Men zal Hem van d' Eufraat vereren,
Tot aan des aardrijks end.

Gebed
We danken God voor alles wat Hij gegeven heeft en we bidden voor elkaar.

Lofzang van Simeon: 1 en 2
Indien mogelijk staande

1. Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

2. Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

Zegen
We ontvangen de zegen van God. De HEERE geeft ons op het geloof, Zijn aanwezigheid en al het
goede mee.

Ere zij God
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den 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 den mensen een welbehagen
Amen, amen

