KERSTFEEST 25 DECEMBER 2018
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. A. J. Post
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Hartelijk welkom in de kerk van de Hervormde gemeente
Elim, op ’t Harde.
Het is vandaag het Christusfeest: we vieren de geboorte van
Christus Jezus, onze Verlosser. De Zoon van God werd mens, voor
ons mensen en voor onze zaligheid.
We vinden het fijn dat u hier aanwezig bent. We hopen dat u een
goede, vreugdevolle en gezegende kerkdienst zult hebben. We
vinden het belangrijk dat wij allen de Heere Jezus Christus
(beter) leren kennen. In het kennen van Hem ligt ons behoud,
vrede en vreugde. Daarom hopen we bovenal dat u vandaag
meekrijgt wie Jezus is.
Sommige mensen lezen deze orde van dienst thuis: het zijn
gemeenteleden die via internet of kerktelefoon met ons
verbonden zijn. Juist op het kerstfeest denken we aan hen, en
willen we hen hartelijk groeten.
We wensen u allen een gezegend Kerstfeest toe.
Kerkenraad Hervormde gemeente Elim, ’t Harde
Zingen voor de dienst
Gezang 129
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren Kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
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4. O Heer Jesu, God en mense,
Die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, dat ik door U wense,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood!
Op Toonhoogte lied 340
1. 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.
2. 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.
We zingen:
Gloria gloria voor het Kindje klein en teer
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.
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Gezang 132
1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.
2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriel haar groette
in ’t midden van de tijd.
3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 98 vers 2
2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER' met blijde galmen,
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gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!
Geloofsbelijdenis van Nicea
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van de
hemel en de aarde, alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren Zoon
van God, geboren uit den Vader vóór alle eeuwen; God uit God,
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet
gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door Wie alle
dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid,
is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den
Heiligen Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is; Hij
is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden
heeft, en is begraven, en op de derde is opgestaan
overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel en zit
aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met
heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden; Zijn rijk
geen einde zal hebben.
En ik geloof in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en
de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft
door de Profeten.
En ik geloof één, heilige, algemene en Apostolische Kerk.
Ik belijd één Doop tot vergeving van de zonden, verwacht de
opstanding van de doden, en het leven der toekomende eeuw.
Amen.
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Zingen – Psalm 98 vers 3
3. Doet bij uw harp de psalmen horen;
uw juichstem geev' den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
trompetten en bazuingeklank.
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
voor Isrels groten Opperheer,
de zee met hare volheid bruise,
de ganse wereld geev' Hem eer.
Gebed
Zingen - Gezang 143
1. 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 G' U rijkdom ontzegd,
wordt G' op stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor.
Leer m' 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!
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Schriftlezing – Lukas 2 vers 1-20
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 in de stad van David de Zaligmaker
geboren is; 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.
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15. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan
waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten
wij nu 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.
Collectes

1. Eredienst
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Diaconie, voedselbank

Zingen – Psalm 104 vers 1
1. Waak op, mijn ziel, loof d' Oppermajesteit!
Wat zijt Gij groot, wat spreidt Uw heerlijkheid,
geduchte God, al luisterrijke stralen.
Zij baart ontzag door al de hemelzalen.
Het blinkend licht bedekt U als een kleed.
De hemel, dien G' als een gordijn verbreedt,
en uitspant voor Uw Goddelijke woning,
verbergt voor d' aard' Uw prachtigste vertoning.
Preek
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Zingen - Psalm 71 vers 11 en 14
11. Ik zal blijmoedig henen treden
in 's HEEREN mogendheid.
Mijn hart is uitgebreid,
O HEER', om Uw gerechtigheden,
ja die alleen, te prijzen,
op aangename wijzen.
14. Ik roem, o eeuwig Alvermogen,
'k roem Uw gerechtigheid,
die zoveel glans verspreidt,
zo heerlijk schittert uit den hoge,
o HEER' der legerscharen,
wie kan U evenaren?
Dankgebed en voorbede
Zingen - Psalm 136 vers 23 en 26 (staande, indien mogelijk)
23. Die in onzen lagen stand,
ons genadig bood de hand;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.
26. Geeft den God des hemels eer,
lof zij aller scheps’len HEER';
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.
Zegen
Zingen - Weerklank 118 Ere zij God
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Amen.
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DE HERDERS
Ze gingen samen door de nacht,
ontsteld, verwonderd en verward.
De eng’lenwoorden hun gebracht
brandden als fakkels in hun hart.
Ze hadden ook geen kind verwacht,
geen stal, zo armelijk, zo grauw.
Ze hadden aan een Vorst gedacht
Die Israël verlossen zou.
Maar als ze bij de kribbe staan
legt zich de onrust in hen neer.
En voor zij aanstonds verder gaan
buigen zij restloos voor hun HEER.
Want hij die door de Geest geleid
de weg mag vinden naar het Kind
vindt onverwacht zichzelf bereid
een weg te gaan die hem niet zint.
Die knielt bij kribbe en bij kruis,
Bij ’t open graf, en voor de troon.
Maar d’eerste stap naar ’t Vaderhuis
voert naar de kribbe van Gods Zoon.

(gedicht van Enny IJskes- Kooger)

10

