Geboorte van onze
Heer Jezus Christus
- Kerstdag Maranathakerk, dinsdag 25 december 2018
Voorganger Ds Henk Gols; Cantorij o.l.v.
Tjeu Corbeij; Organist Hannelore van der Woude
Orgel: ‘Es ist ein Ros entspungen’, Johannes Brahms
Welkom - Allen staan - Stilte - Ontsteken van de kaarsen

Intrede
477 : 1,2,3 ‘Komt allen tezamen’

INTREDELIED

OPENINGSWOORDEN

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
(Jesaja 9:5)
GEBED VAN TOENADERING

Genodigd tot uw feest,
betreden wij uw huis
en bidden:
verdrijf het duister
door uw luister.
Lied

477 : 5

KYRIE ELEISON en GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en met de engelen en herders zijn naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Aanroeping
Lied

468 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’

1 allen; 2 cantorij; 3,4 allen
GEBED VAN DE KERSTDAG

- Amen.

De heilige Schrift

alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van
de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen
aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
ver verheven boven de engelen omdat Hij een
eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij.
Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit
gezegd:
‘Jij bent mijn Zoon,
Ik heb Je vandaag verwekt’? (Psalm 2:7)
Of:
‘Ik zal een Vader voor Hem zijn,
en Hij voor Mij een Zoon’? (2 Samuel 7:14)
En verder zegt Hij als Hij de eerstgeborene de
wereld binnenleidt:
‘Laten al Gods engelen Hem
aanbidden.’ (Psalm 97:7)
Over de engelen zegt God:
‘Hij maakt zijn engelen tot windvlagen,
en zijn dienaren tot een vlammend
vuur.’ (Psalm 104:4)
Maar tegen de Zoon zegt Hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in alle
eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van
uw koningschap.
Gerechtigheid hebt U liefgehad en onrecht
gehaat;
daarom, God, heeft uw God U gezalfd
met vreugdeolie, als enige uit uw
kring.’ (Psalm 45:7-8)
En ook:
‘In het begin hebt U, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
als een mantel zult U ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar U blijft dezelfde, en uw jaren zullen
geen einde nemen.’ (Psalm 102:26-28)
PSALM

98d, refrein II
Allen staan

EVANGELIE

- Halleluja (338g)

APOSTEL : Hebreeën 1:1-9

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft
God in het verleden tot de voorouders gesproken
door de profeten; nu, aan het einde van de tijd,
heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die
Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat
bestaat, en door wie Hij de wereld geschapen
heeft. Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn
evenbeeld, met zijn machtig woord draagt Hij

Vers: De heilige dag van heden
heeft over ons zijn licht doen stralen.
Halleluja…
Lezing: Johannes 1:1-18 (Statenvertaling)
Halleluja
Allen zitten

ONZE VADER (369b):

PREDIKING - Stilte
Allen staan
GELOOFSBELIJDENIS
De oecumenische belijdenis van Nicea - Constantinopel
(4e eeuw) — tekstversie Liedboek 340a

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader,
God uit God, licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader,
en door wie alles is geworden;
die om ons mensen
en om ons behoud uit de hemel is neergedaald
en is vlees geworden
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd
onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
en opgestaan is op de derde dag volgens de
Schriften,
opgevaren is naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde zijn;
wij geloven in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader en de Zoon,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
en één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de
zonden
en wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.
Allen zitten

Gebeden en gaven
DANKZEGGING

- acclamatie 475 : 3 ‘Temidden van de nacht
des doods’
VOORBEDE

- acclamatie (368c):

Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
Orgel: ‘Von Himmel hoch, da komm ich her',
Folgert Zwaving
Kinderlied voor Kerstmis (zie bijlage)

Zending en Zegen
Allen staan
SLOTLIED

481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’

Verhef uw hart en ontvang de verlossing
die u heden geschonken wordt.
Amen.
Moge de Eeuwige, die in Christus naar u afdaalt,
u oprichten en verlichten.
Amen.
De HEER zegene u…
besloten met het gezongen Amen (431c)
L
Orgel: Predudium
in C, J.S. Bach

