Achter het
NIEUWS

2

DIENST VOOR JONG EN OUD
KERSTAVOND 2018

Dorpskerk Wassenaar - 24 December 2018
gezinsdienst
Om te beginnen: van harte welkom!
De dienst voor jong en oud voor deze Kerstavond verloopt anders dan in de
voorgaande jaren.
In de dienst bekijken we een viertal filmfragmenten, die alle vier gaan over de
betekenis van kerk en geloof in het dagelijks leven. Aan het woord zijn een
honderdjarige, een vader van dertig jaar, iemand die op 30 december belijdenis doet en een jongere van 13 jaar.
De titel van de dienst luidt: ‘Achter het NIEUWS’ – een verwijzing naar een
actualiteitenrubriek van járen geleden .Het woordje ‘NIEUWS’ wordt voor deze
dienst met hoofdletters geschreven. Het gaat vanavond dus niet zomaar over
‘nieuws’ maar over iets dat bepalend kan zijn voor de manier waarop mensen
zich in het leven gaande en staande kunnen houden.
Tegen het einde van de dienst worden alle kinderen in de kerk uitgenodigd om
het ‘toneel’ plaats te nemen – zij vormen de kerststal anno
2018 – alle kinderen beelden dan met elkaar het nieuws van de kerstavond uit!
We wensen elkaar een blije en mooie kerstdienst toe en gezegende kerstdagen!

Vanaf 19.15 uur: Samenzang – aanvang kerkdienst: 19.30 uur
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Gezang 486: 1 en 2
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,
blaast uw fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen
Christus is geboren.

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,
blaast uw fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen
Christus is geboren.

Gezang 476: 1 en 2
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.

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.
Bethlem is de stede,
daar is 't geschied voorwaar."
Kyrieleis.

Gezang 481: 1 en 3
Hoor de englen zingen de-eer
van de nieuw geboren 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 englen zingen de-eer
van de nieuwgeboren Heer!

Gezang 477: 1, 4 en 5
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
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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 englen zingen de-eer
van de nieuwgeboren Heer!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.
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.
Zingt aarde en hemel,
zingt u eng’ lenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die koning.
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Orgelspel
Woord van welkom
–allen staan en zingen–
Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.
– allen zitten –
Gebed
Het verhaal van de geboorte van Jezus: Lucas 2: 1 – 20 – gelezen uit de bijbel
in moderne taal
Jozef en Maria gaan naar Betlehem
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde
alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2 Het was de eerste keer dat
dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. 3
Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.
Daarom gingen alle mensen op reis.
1

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in
Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem.
Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
4-5

Jezus wordt geboren
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Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7 Het was
Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem
in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
6

Herders horen het goede nieuws
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op
hun schapen.
8

Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde
om hen heen. De herders werden bang. 10 Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet
bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee
zijn. 11 Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in
Betlehem, de stad van David. 12 En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind
ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’
9

En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en
zeiden: 14 ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van
wie God houdt.’
13

De herders gaan naar Betlehem
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen
elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’
15

Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een
voerbak lag het kind. 17 Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de
engel over hem gezegd had. 18 Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het
verhaal van de herders. 19 Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze
bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.
16

De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem
voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de
engel gezegd had.
20

Gesprek met een honderdjarige

Wie zingt mee 14:1 – Er ruist langs de wolken
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Er ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaâm,
geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
Gesprek met iemand die op 30 december belijdenis doet

Gezang 488: 1 en 5 In den beginne was het Woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep.
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het Woord

Gesprek met een vader van 30 jaar

Gezang 489: 1
Komt 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
Gesprek met een dertienjarige

Gezang 483: 1 en 3
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.
Het Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
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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!

gelijk in de hemel al zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelik ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in Eeuwigheid. Amen.
Collecte.
De kinderen mogen voorin de kerk bij de kribbe gaan staan
-allen staanGezang 487 – Eer zij God in onze dagen, pagina 910
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Eer 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
Zegen – voorganger spreekt: Amen
Orgelspel
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Met dank aan de medewerkers aan deze dienst
mevrouw Mien Viergever van Leeuwen
David Hess
ds Harm Prins
Lidwine Hofstra
Elly May Op ‘t Landt-Koeman
Freek Koster
koster Rob van der Laan
Bep Brandhof
Simone Hofstra-de Graaf
en alle vrijwilligers die projectscherm, toneel en alle andere dingen neer hebben gezet en weer gaan afbreken
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