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Gemeente rond de Kerk van Ammerstol
Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel1
Kerkdienst zonder aanwezigheid gemeenteleden
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VOORBEREIDING
Orgelspel:

Lied 477
(“Komt allen tezamen”)

1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
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,
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.
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Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

2. 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,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
4. 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.

5. Zingt aarde en hemel,
zingt nu eng’len koren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede aan de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Welkom
De kaarsen worden aangestoken.
In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.
Allen gaan staan.
Bemoediging
v. : Onze hulp is in de Naam van de Heer.
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. : Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
A.: En niet laat varen de werken van Zijn handen.
v. : Genade zij u en vrede van God onze Vaderen van onze Heer Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
A.: Amen.
Orgelspel:

Lied 503
(“Wij staan aan een kribbe”)

1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.
3.

2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier licht.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout 4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd
Die is deze herder tot eerste tehuis,
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!
Allen gaan zitten.
INLEIDING OP DE DIENST
Gebed om ontferming:
v. : ………………………
afgesloten met:
v. : Heer, ontferm u over ons.
A.: Heer, ontferm u over ons.
v. : Christus, ontferm u over ons.
A.: Christus, ontferm u over ons.
v. : Heer, ontferm u over ons.
A.: Heer, ontferm u over ons.
Amen.
Orgelspel:

Lied 487
(“Eer zij God in onze dagen”)

1.

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

3.

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

2.

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.

DE SCHRIFTEN GELEZEN EN UITGELEGD
1e Lezing:
Jesaja 52: 7 - 10
7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed
nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ 8 Hoor! Je wachters
verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert
terug naar Sion. 9 Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, hij koopt
Jeruzalem vrij. 10 De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der
aarde zien hoe onze God redding brengt.
l. : Dit is het woord van de Heer.
A.: Wij danken God.
Beurtspraak:

Lied 492 (“Verschenen in de mildheid”)

A.: (Refrein) Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God
vg.: In den beginne was het woord, en in hem was alle leven, en dat leven was het licht der mensen.
A.: (Refrein) Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God
vg.: Het woord is vlees geworden, het heeft in ons midden gewoond, een mens in de handen van
mensen.
A.: (Refrein) Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God
vg.: Niemand heeft ooit God gezien, maar wij mochten zijn glorie aanschouwen, Jezus, de Zoon van
de levende God.
A.: (Refrein) Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Evangelielezing:
Hebreeën 1: 1 - 2
1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken
door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij
heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.
Johannes 1: 1 - 14
het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin
bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was
leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
1 In

heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette
Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8
Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens
verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en
toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben
hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht
gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit
lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en
heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de Vader.
l. : Lof zij U Christus.
A.: In eeuwigheid. Amen.
VERKONDIGING (deel 1)
Orgelspel:

Lied 480: 1 en 2
(“Ik wandel in gedachten”)

1. Ik wandel in gedachten
in Gods geboortehuis
gezegend zijn de nachten
van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld
van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus’ kribbe,
geloof is mijn geluk.

2. Geen woorden zijn te vinden
dat ik begrijpen zal
hoe God als hemels kindje
moet slapen in een stal.
U Heer, mijn levensadem,
het hoogste woord van God,
vindt minachting op aarde,
moet slapen in een grot.

VERKONDIGING (deel 2)
Orgelspel:

3.

Lied 480: 3 en 4
(“ Een mus heeft nog een nestje”)

Een mus heeft nog zijn nestje,
zijn eigen heggentak,
een zwaluw die wil rusten
vindt veilig onderdak,
een leeuw kan zich verschansen –
moet ik mijn God dan zien
in stro van iemand anders,
een stal, zo anoniem?

4.

Kom in mijn hart en woon er,
het is geen vreemde plek,
u zelf hebt mij veroverd,
blijf in mij toegedekt.
Ik ben met ziel en zinnen
geopend, wonderstil.
Kom, wikkel U, Heer Jezus,
in diepten van mijn ziel.

Dank- en Voorbeden
v. : Laten wij nu God, onze Vader in de hemel, voor alles danken.
v. : Bidden wij vol vertrouwen tot God voor wie niets onmogelijk is.
v. : Laten wij bidden………………….
…………………………………..
Met als acclamatie:
A.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons!
Stil gebed
‘Onze Vader’

A.:

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk 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.
Allen gaan staan.

WEGZENDING EN ZEGEN
v. : Ga heen in vrede, hef uw hart omhoog naar God en ontvang zijn zegen.
De Heer zegene u en behoede u,
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
a.: `Amen`
Allen gaan zitten.
Pianospel:

Refr.

Lied 484
(“Go, tell it on the mountain”)

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.

1. While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.
Refr.

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.

2. The shepherds feared and trembled,
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth!
Refr.

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.

3. Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.
Refr.

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.

Nadat voorganger en ouderling elkaar hebben begroet, verlaten de aanwezige ambtsdragers de kerk.
Er is één collecte bestemd voor kerkvoogdij en diaconie. Gaarne vragen we u uw gift over te maken
naar: bankrek.no: NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ammerstol.
Zondag 27 december 2020, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel.
Voorganger is ds Roel Braakhuis.

