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Kerstnachtdienst
heenreis en terugreis

Geboortekerk, Betlehem
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Protestantse Gemeente Middelburg | Nieuwe Kerkgemeente 
Kerstnachtdienst, 24 december 2018

Voorganger:    ds. Johan Beijer
Ouderling van dienst:   Bram van Moolenbroek
Diaken van dienst:   Laus Bosselaar
Lector:    Petra de Visser
Organist:    Margreeth de Jong
Muzikale medewerking: Christelijke Brassband Middelburg 
    onder leiding van Joeri van Hove 
Koster:    Sam Gideonse

Bij de met * aangegeven onderdelen verzoeken we u en jou voor zover 
mogelijk te gaan staan. 

Deze dienst wordt uitgezonden (beeld en geluid) via www.kerkomroep.nl.

Meer informatie over de Nieuwe Kerkgemeente is te vinden op:  
www.nieuwekerkgemeente.nl
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V O O R  D E  D I E N S T

Lied 476 

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Brassband: Ståll Himmel - Alan Fernie

Lied 486: 1, 2, 3

1. Midden in de winternacht / ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
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2. Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

          
V O O R B E R E I D I N G

Welkom

Stilte

* Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
 die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw houdt tot in eeuwigheid
 en niet laat varen het werk van zijn handen

 
* Drempelgebed

Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.

 Neem Gij ons leven in uw hand 
 en reinig ons van ongerechtigheid.

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn

 en u mogen liefhebben en dienen
 met al onze krachten. Amen.
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* Lied 477: 1, 2, 3, 4

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen 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 eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde 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.

Smeekgebed
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Gezang 26: 1, 3 

1.  Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

3. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is ‘Wonderbaar’, zijn daden
zijn wondren van genaad’ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ‘t oog des Vaders treen.     
 

D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D

Groet

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer. 

Gebed van de kerstnacht

Aansteken kaarsen Oude en Nieuwe Testament
    

Lucas 2: 1-7 

1In die tijd kondigde  keizer  Augustus een decreet af dat alle in-
woners 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, aan-
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gezien hij van  David  afstamde, 5om 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.

Lied 483

1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems 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,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

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

Lucas 2: 8-20

8Niet 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: 11vandaag is in de stad van  David  
jullie redder geboren. Hij is de  messias, de  Heer. 12Dit zal voor jullie 
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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.’
15Toen 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, ver-
telden ze wat hun over dat  kind  was gezegd. 18Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de  herders  tegen hen zeiden, 19maar  
Maria  bewaarde al deze woorden in haar  hart  en bleef erover na-
denken. 20De  herders  gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen 
om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun 
was gezegd.

Lied 468

2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
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3. Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4. Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Overdenking

Brassband: In the bleak midwinter - Gustav Holst 
   

G E B E D E N  E N   G A V E N
 

Gebeden

Inzameling van de gaven
De collecte is bestemd voor Solidaridad. 

Tijdens de collecte speelt de brassband 
Theme on Coventry Carol  - Dean Jones    
        
Delen van het licht

Lied 481 

1. Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
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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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

* Zegen

* 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 de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
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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.
Amen, amen.

Orgelspel
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De kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente wenst u en jou

gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2019!

Nieuwe Kerkgemeente
Middelburg


