Liturgie voor de avonddienst op

Eerste Kerstdag
dinsdag 25 december 2012
in de Grote- of Andreaskerk te Hattem

…en zijn naam is: Jezus
Immanuël
Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst

Hervormde gemeente Hattem
Wijkgemeente Stadswijk
Voorganger: ds. M.L.W. Karels
Organist: dhr. J. Neuteboom
Trompet: Thoby Liefers
Aanvang: 19.00uur

Welkomstwoord en afkondigingen door de ouderling
van dienst
Zingen: Psalm 68: 7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Bemoediging en groet
Samenzang: Gezang 135: 1 en 2
Hoor, de eng'len 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 eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
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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 de eer
van de nieuw geboren Heer!
Geloofsbelijdenis
Samenzang : Gezang 141: 1 en 2
Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.
Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.
Gebed
Schriftlezing Jesaja 8: 23 – 9: 6
23
Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land
dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden
smaad bracht over het land van Zebulon en over het
land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over
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de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.
1
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot
licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt
zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de
oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. 3
Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn
schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken
als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend
stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en
men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en
over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in
eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal
dit doen.
Zingen : Gezang 26: 1
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
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Schriftlezing Efeze 2: 11-22
11
Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart
naar het vlees, en onbesneden genoemd werdt door
de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, 12 dat gij te dien tijde zonder
Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls
en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder
hoop en zonder God in de wereld. 13 Maar thans in
Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij
gekomen door het bloed van Christus.
14
Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn
vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande,
buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede
makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
16
en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met
God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij
vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan
hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij
beiden in één Geest de toegang tot de Vader.
Zingen : Gezang 26: 2
Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.
Preek … en zijn naam is: Jezus
5

Samenzang : Gezang 26: 3 en 4
Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.
O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: gezang 134
Eer zij God in deze dagen,
eer zij God in deze tijd,
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo
Gloria in exclesis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
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Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo
Gloria in exclesis 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 exclesis Deo.
Zegen

Gods vrede vanuit dit Kerstfeest toegewenst
De diensten van de hervormde gemeente zijn
tijdens en na afloop van de dienst te beluisteren
via de website van de gemeente,
www.pknhattem.nl.
Mocht u n.a.v. deze dienst, of anderszins, willen
doorspreken, dan kunt u contact opnemen met
ds. M.L.W. Karels, tel. 038-2000151
Morgenochtend, op Tweede Kerstdag, is er om
10.00 uur een gezinsdienst in deze kerk, waarin
ds. E.R. Veen hoopt voor te gaan.

7

De kinderen hebben afgelopen weken tijdens het advents- en
kerstproject van de kindernevendienst onderstaand lied van Marcel Zimmer geleerd; een lied dat mooi aansluit bij het tekstgedeelte
van vanavond. Daarom nog een keer – als gedicht – afgedrukt:
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