Kerstmorgen 2021
Thema: Geboren Herder

Gerard van Honthorst, Aanbidding der herders, 1622

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
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Zangmoment vooraf
De herder
(Mel. Once in Royal David’s City = ‘Al wie dolend in het
donker’)
In de velden, bij hun schapen,
houden herders trouw de wacht.
Want een herder kan niet slapen
bij de zijnen in de nacht.
En het lam, het slaapt gerust:
Herder, waak jij als het rust.
In de wereld slaapt de herder,
huurling die het lam laat gaan.
Schapen ver verstrooid, en verder
kijkt geen herder die nog aan.
Welke mens is ’t die nog treurt
bij een lam dat is verscheurd?
In de wereld waakt de hoeder
voor het volk van zijn verbond.
Herder van de zwakste broeder,
wakend tot de ochtend komt.
Tot het licht wordt na de nacht,
tot een morgen ongedacht.
De herders waakten ...
(Mel. De herdertjes lagen bij nachte)
De herders, zij waakten en wachtten
dat uur, geen moment onbewaakt,
de nacht nog heel diep in gedachten
door licht ongekend aangeraakt.
Zij stonden met lege handen
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toen hun het bericht werd gebracht:
Geboren een Herder! Er brandde
weer licht in hun donkere nacht.
Eeuwen geleden
Eeuwen geleden
kwamen getreden
herders naar Betlehems arme stal,
vonden hun herder weer,
knielden daar bij hun Heer,
de Goede Herder bovenal!
Herders die zoeken,
Kind in de doeken,
daar in een kleine krib neergelegd.
Teken van God zo klein,
zoals God hier wil zijn
naar Hij al eeuwen heeft gezegd.
Herders die gingen
lovend en zingend,
t’rug naar hun kudde in ’t open veld.
Zagen hun Herder aan,
mochten weer verder gaan
als mensen door de Heer geteld.
Herders, zij gaan nu
verder, maar wij nu,
hoe vinden wij Christus in de stal?
Gaan herders hierin voor?
Hopen wij in hun spoor
dat God ons vreugde geven zal?
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In Betlehems stal …
In Betlehems stal
lag Christus, de Heer,
in doeken gehuld
als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer
in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe,
zijn troon was een kruis.
In Betlehems krib
ligt Jezus, heel klein.
Wie weet wie Hij is,
wat Hij hier zal zijn?
Als Gods eigen engel
het ons niet vertelt,
dan blijven de herders
in Efrata’s veld.
In Betlehems stal
ligt Christus de Heer.
Wie zoekt en die vindt
beloften weleer:
God wonend bij mensen,
God Kind hier aan huis,
hij kent onze grenzen
en brengt ons weer thuis.
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Welkom en mededelingen door de OvD
De 5e kaars wordt aangestoken:
Lied: ‘Kind van God’
(mel. lied 481, Hoor de engelen ...)
Kind van God, bij ons geboren
neem ons met jouw liefde in,
maak ons open voor de woorden
van het allereerst begin.
Naar jou heb ik uitgekeken,
jouw geboorte was een teken
dat God ons nog steeds bemint
in een nieuwgeboren kind.
Kind van ver, eeuwig geheim:
kind dat Kind van God zal zijn.
Openingstekst
Lied: Psalm 136: 1.13
Loof de Heer, want hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid
Aan de God des hemels zij
Eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid
Stil gebed, ‘Onze Hulp’ en groet
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Lied 473: 1.3
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.
Gebed om ontferming
Groot gloria: 487: 1.3
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
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.
Gebed
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Kindermoment
Een inleiding: een herder had 100 schapen ...
Lezing van het Evangelie: Lucas 15: 15:3-7
Lied 483: 1.2
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.
PPTX Evangelie: Lucas 2: 1-20
Lied 478: 1
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.
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Overdenking
Lied 485: 1, 3, 5, 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.
3. Zeg eens herder wat zag jij nog meer?
Ja ik zag een kindje, huilend van de kou
en daarbij stond Jozef, die het warmen wou.
5. Zeg eens herder is het lief en schoon?
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,
schoner dan de hemel waar de sterren staan.
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.
Gedicht
Gebeden: dankgebed, voorbede, ‘Onze Vader’
Slotlied: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God.
in den hoge,
in den hoge,
in den hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde,
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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 den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen
Zegenbede:
De Here zegene en Hij behoede u,
De Here doe zijn aangezicht over u lichten
En zij u genadig
De Here verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede
Amen, amen, amen
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