25 december 2021 – Hoogfeest van Kerst
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Annelies Jans
Ouderling: Ienke Bogerd
Muziek: Gery Versteegt, en zanggroep o.l.v. Irma Koch
Dienst mee te vieren via: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn

OPENEN
LIED: 477, 1, 3 en 5
1Komt

allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Refrein: Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
Christus de Heer.
3Het

licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken! Refrein
5Zingt

engelkoren, zingt van louter vreugde,
zingt al gij burgers van het hemels hof.
Glorie aan God in excelsis Deo! Refrein

WELKOM

6Not

in that poor lowly stable,
with the oxen standing by,
we shall see Him; but in heaven,
set at God's right hand on high;
where like stars His children crowned
all in white shall wait around.
BEGINWOORDEN
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
a. en die nooit laat varen het werk dat zijn
hand aan heel de schepping begon!
v. Die de morgen ontbood,
en het licht hebt geroepen,
a. zegen ons ook met uw licht!
v. Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt,
a. doe over ons opgaan
het licht van uw ogen. Amen.
GEBED, uitlopend in LIED: Stille Macht

LIED: Once in Royal David’s City
t: Cecil Frances Alexander; m: Henry John Gauntlett
1Once

in royal David's city
stood a lowly cattle shed,
where a mother laid her baby
in a manger for His bed:
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little Child.
2He

came down to earth from heaven,
who is God and Lord of all,
and His shelter was a stable,
and His cradle was a stall;
with the poor, and mean, and lowly,
lived on earth our Savior holy.
4For

he is our childhood's pattern;
day by day, like us He grew;
He was little, weak and helpless,
tears and smiles like us He knew;
and He feeleth for our sadness,
and He shareth in our gladness.
5And

our eyes at last shall see Him,
through His own redeeming love;
for that Child so dear and gentle
is our Lord in heaven above,
and He leads His children on
to the place where He is gone.

t: Dirk van de Glind; m: Stille Nacht

Stille macht, breekbaar en zacht,
vonk van hoop in de nacht,
ongewapend, voorbij elk geweld
wordt jouw boodschap van liefde verteld.
Raak met zachtheid ons aan,
leer ons jouw stilte verstaan.
Stille macht, lieve kracht,
bron van hoop in de nacht,
wij vertrouwen ons toe aan jouw licht;
willen leven op liefde gericht.
Raak met mildheid ons aan,
leer ons in vrede te gaan.
Stille macht, helende kracht,
lief geheim in de nacht,
wees te midden van wat ons verwart,
geef vertrouwen in 't diepst van ons hart.
Als wij jouw liefde verstaan,
kondigt de morgen zich aan.

HOREN

LEZING: Lucas 2: 1-20

LEZING: Micha 4: 1-4

1In

1Eens

zal de dag komen dat de berg met de tempel
van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de
heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar
samenstromen, 2machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar
de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten,
ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden
bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de Heer.
3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over
grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen
zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun
speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het
zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal
meer weten wat oorlog is. 4Ieder zal zitten onder zijn
wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand
opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten
heeft gesproken.

LIED: Een lied klinkt in de wereldnacht, 1, 2 en 4
t: Sytze de Vries; m: English Traditional
1Een

lied klinkt in de wereldnacht
op gouden engelenstem.
Het danst vanuit de hemel neer
en aardt in Bethlehem.
‘Gods welbehagen in de mens!
Hij roept de vrede uit!’
Verstild luistert de aarde
naar dit hemelse geluid.

die tijd kondigde keizer Augustus een decreet
af dat alle inwoners 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. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten
inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van
David die Betlehem heet, aangezien hij van David
afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van
haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er
voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
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 de stralende
luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde
betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad
van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in
doeken 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 de 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 zagen, vertelden ze wat hun
over het 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 nadenken. 20De herders
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies
zoals het hun was gezegd.

2De

wolken breken, waar dit lied
op vredesvleugels wiekt.
De wijde wereld raakt vervuld
van hemelse muziek.
Zij wordt vanuit haar diepe nacht
gewekt door deze klank,
haar spraakverwarring overstemd
door engelengezang.
4De

nieuwe tijd breekt weldra aan
naar het profetenwoord.
De nieuwe aarde van omhoog
begroet haar Vredevorst.
En wereldwijd klinkt dan het lied
dat deze Konink dankt.
Voorgoed zingt alle mensentong
dit engelengezang.

LIED: ‘Licht, Woord, Antwoord’
t: Jannet Delver; m: Tom Löwenthal

Licht, Woord, Antwoord:
de stilte is verbroken
voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd,
ter ziele, gezwicht voor het duister,
gaat een hemels licht op.
Een scheppend woord is geworden:
adem van God in een kind.
En onder ons wil het wonen voorgoed.

OVERDENKING: Een modern kerstverhaal

DELEN
GEBED
v. Kom en word opnieuw geboren,
a. ster waarop de wereld wacht.
v. Breek het donker met uw stralen,
a. met uw warmte: breek de nacht!
v…., stil gebed, Onze Vader, LIED 502
Wij zingen door de tranen heen,
ver boven onze macht,
omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag
één ster ons tegen-lacht.
Refrein: Kom en word opnieuw geboren,
ster waarop de wereld wacht.
Breek het donker met uw stralen,
met uw warmte: breek de nacht!
Een lied voor mensen, nameloos,
verstoken van elk licht, de hemel doof, geen God te zien,
geen droom en alle toekomst dicht,
geen woord, geen vergezicht: Refrein

LIED: 489
1Komt

ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Dan toch, door onze tranen heen,
ver boven onze macht:
God heeft naar mensen omgezien!
Dit kind, hier aan het licht gebracht:
zó heeft Hij ons gedacht! Refrein
Ons lied voert over alle nacht
de hoogste boventoon, verwonderd omdat in een kind
God zijn gezicht aan mensen toont,
en in hun wereld woont. Refrein
MEDEDELINGEN

2Geen

ander teken ons gegeven,
geen licht in onze duisternis,
dan deze mens om mee te leven,
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
3Zoals

de zon komt met haar zegen,
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

LIED: 481
1Hoor

de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
2Hij,

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 nieuwgeboren Heer!

3Lof

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!

ZEGEN
v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de
Eeuwige;
a. Zegene ons de grote naam!
v. Met vrede gegroet en gezegend met licht!
v. Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen:
a. met vrede gegroet en gezegend met licht!
v. Voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet zal doven:
a. met vrede gegroet en gezegend met licht!
v. Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
a. met vrede gegroet en gezegend met licht!
v. Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:
a. met vrede gegroet en gezegend met licht!
v. Het licht van Gods ogen gaat over je op!
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!
a. met vrede gegroet en gezegend met licht!
Amen.

LIED: 487, 1 en 2
1Eer

zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
2Eer

zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

MUZIEK

COLLECTE
Je kunt je bijdrage geven via de app Appostel,
middels deze link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita lecollecte .html
of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.
1. Kerk in Actie: Kinderen in de Knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder
ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben
geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen
en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt
voor hen op, en juist met Kerst verdienen deze
kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe
daarom mee met onze kerstcollecte!
2. Goede Herderkerk
3. Wijkkas

BLOEMENGROET
De kerkbloemen gaan deze week ter bemoediging
en met een warme groet van ons allen naar mw.
Van Harten-Immers (Permekestraat).

