Liturgie Kerstavond 2019
Hervormde Kerk Vinkenbuurt
Thema: Geef licht
Voorganger:
Organist:
Met medewerking van

ds. Karel Hazeleger
mw. Margriet Hierink-Andriesen
mw. Nelleke Hazeleger-Westeneng, zang

Voor de dienst zingen we:
 Lied 486: 1, 2 en 4, Midden in de winternacht
 Evangelische Liedbundel Lied 109 (helemaal), Al wie dolend in het donker
Welkom en mededelingen
Zingen, Lied 477: 1, 3 en 4, Komt allen tezamen (zo mogelijk staand)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen, Lied 286 (helemaal), Waar de mensen dwalen in het donker
Onder het zingen van dit lied, worden er in de hele kerk lichtjes aangestoken.
Gebed
Nelleke Hazeleger zingt voor ons: Licht in de nacht
Bijbellezing, Lucas 2:1-7 (Bijbel in Gewone Taal), door …
Zingen, Lied 483 (helemaal), Stille nacht
Bijbellezing, Lucas 2:8-20 (Bijbel in Gewone Taal), door …
Nelleke Hazeleger zingt voor ons: De sterre gaat stralen
Verkondiging. Thema: Geef licht
Zingen, Lied 505 (helemaal), In de nacht gekomen
Nelleke Hazeleger zingt voor ons:
 Goed nieuws
 Jubel het uit
Gebed
Collecte
Zingen, Ere zij God (zo mogelijk staand)
Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Bijlage: de Bijbelteksten
Schriftlezing 1
1In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle
inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2Het was de eerste keer dat dit
gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde.3Iedereen
moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen
alle mensen op reis.
4-5Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in
Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef
ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was
zwanger.
6Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7Het was
Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in
een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Schriftlezing 2
8Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun
schapen.
9Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om
hen heen. De herders werden bang. 10Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te
zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. 11Vandaag
is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van
David. 12En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een
doek gewikkeld.’
13En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en
zeiden: 14‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie
God houdt.’
15Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen
elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is.
Laten we gaan kijken.’
16Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een
voerbak lag het kind. 17Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel
over hem gezegd had. 18Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van
de herders. 19Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken
over wat de herders gezegd hadden.
20De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem
voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel
gezegd had.

