Orde van dienst
bij de Kerstdienst op EERSTE KERSTDAG, maandag 25 december 2017
in de Groote Kerk van Maassluis.
Thema: “Geen plaats”.
Voorganger:
ds.J.F.Tanghé
Ouderling van dienst: Jan Pool
Organist:
Jaap Kroonenburg
Koster:
Zingen voor de dienst (zittend): Gezang 129:1,3,4. WK

1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3 Het licht van de Vader,

4 O kind, ons geboren,

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.

liggend in de kribbe,
neem onze liefd' 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.

Afkondigingen door ouderling van dienst
Voorzang (staande): Gezang 124 WK

1 Hoor de eng'len 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 eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

2 Hij, die heerst op 's hemels troon, 3 Lof aan U die eeuwig leeft
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!

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 de eer
van de nieuw geboren Heer!

Stil gebed – Votum en groet
Aanvangslied: Psalm 89:1, 7.
1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
Hoofdsom van de Wet
Samenzang: Psalm 119:3,9. (OB)
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

9 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.

Gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezing: Lucas 2: 1-20
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest
worden. 2Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3En ze gingen allen op weg om
ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 4Ook 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, 5om ingeschreven te
worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen
vervuld werden dat zij baren zou, 7en 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.8En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het
open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.9En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid
van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.10En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11namelijk dat heden voor u in de stad van David de
Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.12En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken
gewikkeld en liggend in de kribbe.13En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God
loofde en zei: 14Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15En 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. 16En zij gingen met
haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het
woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders
tegen hen gezegd werd. 19Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20En de herders keerden
terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
Samenzang: Gezang 121 WK
1 God in ons midden,
Heer, wij aanbidden,
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

2 Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

3 Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht,
valt al de glans der eeuwigheid.

4 Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, Lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

Thema verkondiging: “Geen plaats”.
Samenzang: Gezang 126 WK

1 In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

2 Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Slotzang (staande): Ere zij God.
Zegen

– Gezang 456:3

3 Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Ik kniel voor Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.

4 Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte, dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

