Op afstand en toch dichtbij - Kerstmorgen 2020 in de Koepelkerk

Kerst, we vieren dat God niet op afstand bleef,
maar midden onder mensen leeft.
In Jezus is God zichtbaar en tastbaar.
Dat begon met die ster boven Bethlehem.
In die donkere nacht werd Jezus geboren,
lang verwacht, kwetsbaar en klein,
kwam Hij in onze wereld om een lichtend Licht te zijn!
Protestantse Gemeente Smilde, 25 december 2020
Thema: Licht is gekomen
Voorganger: ds. Gerrold Olde
Organist: Nico Meilof
Trompetisten Jan Huizing en Gerben Bakker
Muziek: de Koepelkerk-zangers Wietse Boonstra, Teun Bouw, Boele Duin, Luit Trip,
Arend Hoogeveen, Jan Huizing, Henk Jonkers, Luit Trip en IJsbrand Zijlstra.
M.m.v. Dinanda v.d. Berg- Pluimers, gebeden en lezing

N.B.
met de liedteksten nodigen we u en jou uit om thuis mee te zingen!
Daarom verschijnen sommige teksten op het scherm via de beamer, maar met de
zangers in beeld kunnen we niet de liedteksten projecteren. Hieronder daarom deze
liedteksten, of nog beter: houd uw liedbundel bij de hand! Een gezegende kerst.

Voor de dienst zingen we met de Koepelkerk-zangers:
1. Komt allen tezamen, N. Liedboek 477: 1, 2 en 3
2. Wij trekken in een lange stoet, N. Liedboek 506- melodie: God rest you merry
3. Komt verwondert u hier mensen, N. Liedboek 478: 1, 2 en 4
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 (3x) die Koning
De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden (3x) 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 (3x) die Koning

2.
Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem
Wij gaan uw koning tegemoet
o stad Jeruzalem
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem
Wij loven U, Koning en Heer
Koning en Heer, wij loven U
Koning en Heer

Al bent U nu nog maar een kind
zo hulpeloos en klein
Wij weten dat het rijk begint
waarvan u Heer zult zijn
Een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn
Wij loven U, Koning en Heer
met Koning en Heer, wij loven U
Koning en Heer

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat.
wij loven U, Koning en Heer
Koning en Heer, wij loven U
Koning Heer, Heer, Heer
Koning en Heer, Heer, Heer
Koning en Heer, Koning en Heer

Wij gaan op weg naar Bethlehem
Daar ligt hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal
Wij loven U, Koning en Heer
Koning en Heer, wij loven U
Koning Heer, Heer, Heer
Koning en Heer, Heer, Heer
Koning en Heer, Koning en Heer

3. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren 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.
Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat 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.

Welkom namens de kerkenraad
We zingen (staande): Liedboek/ Psalm 98: 1 en 4
1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Stil gebed, bemoediging en groet

Aandacht aan de bloemschikking en
aansteken van de kerstkaars met een gedicht door Timo en Dion

`Ere zij God!`
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.
Gebed
De kerststal, een spiegel - gesprekje met Dion en Timo
Zingen: Zeg eens herder, N. Liedboek 485: 1, 2, 3 en 6
1 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal,
daar zag ik een wonder, dat ’k vertellen zal.
2 Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
’k Zag een os en ezel bij een voederbak.
’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.
3 Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou
en daarbij stond Jozef die ’t warmen wou.
6 Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

Afsluiting van het project `het beste nieuws `

Lezing van Jesaja 52: 7- 10 (Bijbel in gewone taal)
7

Iedereen wacht op het goede nieuws. Iedereen wacht op de snelle boodschapper die
over de bergen komt. De mensen zijn blij als hij komt. Hij zegt dat er vrede komt, en
dat God de mensen zal bevrijden. Hij roept naar de inwoners van Jeruzalem: ‘Jullie God
is koning!’
8
De bewakers op de muren roepen van vreugde, ze juichen. Want ze zien het met
eigen ogen: de Heer komt terug naar Jeruzalem.
9
Inwoners van Jeruzalem, juich allemaal! Jullie stad is verwoest, maar de Heer komt
jullie troosten. Hij zal Jeruzalem bevrijden. 10Hij zal alle volken laten zien hoe machtig
hij is. Iedereen op aarde zal zien hoe God zijn volk bevrijdt.
Lezing van Johannes 1: 1-5 en 14 (Bijbel in gewone taal)
In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. 2In het begin was
hij al bij God. 3Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn.
4
Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. 5Hij
is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker.
14
Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij
Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen
is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig.
Verkondiging ` Licht is gekomen`
Muzikaal intermezzo met orgel en trompet
We zingen: Stille nacht, Nieuwe Liedboek 483
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.
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom
ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Dank- en voorbeden

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!

Met de Koepelkerk-zangers zingen we:
1.Jubel het uit, Opwekking 525 (=`Joy to the world` in het Nederlands)
2.Nu zijt wellekome, N. Liedboek 476
3.In de nacht gekomen, N. Liedboek 505
Jubel het uit, de Heer is hier,
Ontvang het koningskind.
Als redder van de aarde,
Geeft hij het leven waardig;
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel dus hemel en aarde, zingt
Jubel het uit de Heer regeert,
Wees blij verhef je stem.
Zing als de schepping juicht,
Aanbiddend voor hem buigt;

Een vreugdelied voor hem,
Een vreugde lied voor hem,
Een vreugde een vreugde lied voor hem.
Zijn koningsschap zou eeuwig zijn,
Rechtvaardig en vol kracht.
Laat ieder volk op aarde,
Zijn heerlijkheid ervaren;
De liefde die hij bracht,
De liefde die hij bracht,
De liefde de liefde die hij bracht.
Een vreugde lied voor hem,
Een vreugde lied voor hem,
Een vreugde een vreugde lied voor hem.

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,
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

3.
In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

Collecte bij de uitgang:
1.Diaconie - kinderen in de knel 2. Kerkelijk beheer 3. Rente en aflossing
We kijken/ luisteren naar het filmpje van Kerkinaktie van Stef Bos
met het lied: Geef licht
Zingen: Eer zij God in onze dagen, N. Liedboek 487
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria
in excelsis Deo.
Gloria
in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria
in excelsis Deo.
Gloria
in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria
in excelsis Deo.
Gloria
in excelsis Deo.

Uitzending en zegen
gevolgd door: We wish you a merry Christmas

Gezegende voortzetting van het kerstfeest gewenst!

