Orde van dienst voor kerstavond 24 december 2021 in Stedum
- Welkom door Peter Verduijn
- Lied: Komt allen tezamen - Sela.
https://youtu.be/pzRMGtDeWuw
- Bijbellezing: Lucas 2: 1-20 door Fré Drent
De geboorte van Jezus

2 1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich
moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van
Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats
waar hij vandaan kwam. 4-5 Ook 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. 6 Terwijl
ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en 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.
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij
hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de
stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het
volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En 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.’
15 Toen 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.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en
het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind
was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen
zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien
hadden, precies zoals het hun was gezegd.
- Lied: Midden in de winternacht door kinderkoor
https://youtu.be/gwhW7jpKkJ0
- Gebed door Mirjam Oldenhuis

- Gedicht “Engelenkoor” van Joke Verweerd door Gerda
Wij zijn het licht dat roepend in de nacht
de komst van een nog groter licht uitzingen,
met heldere toon aan mensenzielen dringen.
Nu slaat het uur dat zo lang werd verwacht.
Wij zijn het licht dat zweeft boven het veld,
de hemel komt voor even naar beneden,
een lichte golf vol zuiverheid en vrede
die aan wie horen wil, Gods boodschap meldt.
Wij zijn het licht, wij zingen van het Kind
dat deze nacht gewonden werd in doeken.
Hij wacht op jou, sta op en ga het zoeken,
besef hoe diep Gods liefde jou bemint.
- Lied: Mary did you now - One Voice Children's Choir
https://youtu.be/F1H1-scfD1s
- Introductie op de meditatie
- Meditatie door ds. Wouter van Wingerden
- Lied: Nu zijt wellekome – Nederland Zingt
https://youtu.be/29Uzzy8jH80
- Gedicht “Immanuël” van Erwin Hrevatin door Annet Hofman
Immanuel, zoon van God geboren uit een maagd, werd lang verwacht,
geboren in een donkere nacht.
Door velen geliefd, echter ook gehaat,
zoals in de Bijbel geschreven staat.
Al eeuwenlang staan we stil bij de geboorte van Gods Zoon en vieren we feest dat Hij heel
gewoon naar de aarde kwam voor jou en mij,
wat zijn we blij.
Lichtjes versieren de straten en kerstbomen geven sfeer,
wat willen we nog meer?
Ben jij daadwerkelijk bezig met wie er toen is geboren,
Eer zij God zongen de engelenkoren.
Leeft de Zoon ook in jouw en mijn hart is dat niet waar het werkelijk om gaat,
en wat er in Gods Woord geschreven staat?
Waar leef jij je leven voor,
waarvoor ga jij door?
Voor de schone schijn zoals het moet,
omdat iedereen het zo doet?
Of kies je bewust voor een leven met het geloof als uitgangspunt,
omdat je niet zonder God kunt?

Kom aan boord en kies bewust voor een leven met Hem en Hij Zal je omarmen,
en jouw hart Verwarmen.
Wees niet bang voor hen die de spot met je drijven want zij zullen voor Gods aangezicht staan,
en een zware weg gaan.
Durf jij het aan en wil jij ook met Zijn Licht je leven door wandelen,
leer dan om naar Zijn Wil te handelen.
Ben je rijk of arm dat maakt niet uit,
voor God ben je Zijn bruid.
Bereid Gods weg voor,
en ga samen met Hem door.
Immanuel, Zoon van God, geboren voor jou en voor mij,
zet al je zorgen opzij.
Kom en vier het feest van het Licht,
met jouw ogen op de toekomst gericht.
Zo gaan we samen op weg,
en God zal jou vrede geven is wat Ik je zeg.

- Lied: “Stille nacht” – Nederland Zingt
https://youtu.be/2jnJN-1QlaQ
- Kerstverhaal “De vierde wijze uit het Oosten” door Beatrijs Douma
https://www.beleven.org/verhaal/de_vierde_wijze
- Dankgebed door Meta de Vries
- Collecte
Deze is bestemd voor het project van Raul en Petra Kock die zich op Aruba inzetten voor
slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. In de dienst wordt dit toegelicht.
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- Zegenbede
- Lied: “Ere zij God” - Sela
https://youtu.be/ZMtkoWo45ME

