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VOORBEREIDING
Voorafgaande aan de dienst zingen we met elkaar Lied 468 - ‘Prijs de Heer die herders prijzen’
Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle englen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.
Geef de koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heilgen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.
Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Oecumenelezing 15 januari 2018
De oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de
Christenen wordt gehouden op maandagavond 15 januari 2018.
Om 19.00 uur is er een vesper in de Sint Jan, om 20.00 uur is er een
lezing in de Grote Kerk. Dit jaar heeft de voorbereidingsgroep voor
deze bijeenkomst het prikkelende thema van de woede gekozen.
Woede heeft twee kanten: enerzijds is het een bron voor creativiteit
en daadkracht. Anderzijds is het ook een bron voor het
maatschappelijk ontwrichtende. Zo staat de onmacht tegenover de
daadkracht.
Ds. Rikko Voorberg (bedenker van het concept Pop Up Kerk) heeft een
aardig boekje over de woede geschreven, “De dominee leert vloeken”.
Rikko Voorberg komt spreken en licht in zijn bijdrage de creatieve kant
van de woede toe en maakt de verbinding met gelovig handelen:
Hebben we een tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?
We zoeken nog iemand om die avond vanuit zijn/haar politieke,
gelovige en maatschappelijke betrokkenheid op het thema in te gaan.
Want is het zo dat we vanuit de kerken geen verweer hebben tegen de
woede (of de onmacht) die er in het land leeft (en o.a. de PVV
verwoordt). Hoe gaan we als gelovige in het maatschappelijk debat om
met die woede? Of geldt hier ook: we hebben een tekort aan woede
om te staan voor de gelovige zaak?
Welkom om mee te praten en mee te denken! Voor meer informatie:
ericascheenstra@gmail.com

Lied 474: 1, 2, 3 – ‘Loof God, gij christenen, maak Hem groot’
Loof God, gij christenen, maak Hem groot
in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en zendt zijn eigen Zoon,
en zendt zijn eigen Zoon.
Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.
Verzakende zijn macht en recht,
verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaant' aan van een knecht,
de Schepper van het al,
de Schepper van het al.
Lied 478: 1 – ‘Komt, verwondert u hier, mensen’
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Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,

Projectkoor voor de vesper voorafgaande aan de
Oecumenelezing
Het is inmiddels traditie dat er een projectkoor medewerking verleent
aan de vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing. De repetitie
vindt plaats vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan de vesper. Zingt u
mee? U kunt u opgeven bij Erica Scheenstra, 6446090,
ericascheenstra@gmail.com.

● Het adres van de nieuwe website is: www.pgdenbosch.nl
● Kerkdiensten (live of na afloop) zijn te beluisteren via:
kerkdienstgemist.nl of via onze website.
● We zijn te vinden op Facebook:
www.facebook.com/pgdenbosch
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MEDEDELINGEN:
Bericht van de kindernevendienst
Rond schoolvakanties kan het voorkomen dat de twee groepen last
minute samengevoegd worden. Dit is het geval als er slechts 1 of 2
kinderen bij één groep aanwezig zijn. In dat geval streven we er wel
naar dat elk kind op zijn/haar eigen niveau een verwerking van het
verhaal krijgt aangeboden.
De leiding van de kindernevendienst is nog steeds dringend op zoek
naar versterking. Vindt u het leuk om met kinderen om te gaan en wilt
u eens vrijblijvend kennismaken met het werk bij de
kindernevendienst? Dan bent u van harte welkom om op
zondagochtend eens mee te draaien met één van de groepen. Stuur in
dat geval een e-mail naar vanlieshouthanneke@gmail.com
Het Kerkelijk Bureau is tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten.
Op 2 januari is het vanaf 8.45 uur weer open.
Uitnodiging Kerkcafé top 2000
Muziek die raakt!! Zou dit iets te maken hebben met dat onzichtbare
draadje tussen God en mensen?
Donderdag 28 december is er het Kerkcafé top 2000 met twee life
muziekgroepen: Pop –up koor: “Just between” uit Nuland
Close harmony groep: “Just 4 You” uit Vught
Zij spelen gekozen, gevoelige nummers uit de top 2000.
Laat je raken en kom naar het Kerkcafé top 2000 op 28 december
tussen 19.00u en 21.00u.
Iedereen is welkom; jong en oud en neem gerust vrienden of
vriendinnen mee!
Afscheiden herbevestigen van ambtsdragers
We zijn verheugd om u te kunnen melden dat Ab-Jan Jacobse, Arma
Kooiker, Ies Rinkel, Nanda Punt en Rob Augusteijn hebben aangegeven
nog een termijn als ouderling door te willen gaan. Zij zullen worden
herbevestigd op zondag 7januari 2018. In deze dienst nemen we ook
afscheid. Na heel veel jaren gaat Wim Jonker, de langstzittende
ouderling, ons verlaten. We danken Wim van harte voor zijn jarenlange
inzet, een kerkenraad zonder Wim is eigenlijk niet voor te stellen. Ook
nemen we afscheid van Arla Heins die de afgelopen jaren vol vuur het
College van Diakenen leidde. We danken haar voor haar geweldige
bijdrage en zullen haar input zeker missen in de kerkenraad en het
moderamen. Na afloop van deze dienst heeft u gelegenheid om elkaar
alle goeds voor 2018 toe te wensen, we heffen na de koffie met elkaar
het glas.
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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.
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Intochtslied - Lied 477: 1, 4 en 5
1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
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 engelenkoren,
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.
Drempeltekst - door de ouderling:
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Hij heet: Wonderbare raadsman, Sterkte God,
Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9: 5)
Bemoediging - door de ouderling:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:
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Allen gaan zitten

Hij, die heerst op 's hemels troon,
here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

De 5e kaars wordt aangestoken door Jasmine Ram
Gedichtje -

lk steek het grote licht hier aan
het licht dat straalt echt overal
want de Redder van de wereld
is nu geboren in een stal.

Zingen - Lied 486 – ‘Midden in de winternacht’
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 bel-trom 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 bel-trom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan;
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!
Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
keere om, keere om, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!

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 nieuw geboren Heer!
Zegen
allen:

Orgelspel - "Er is een kindeke geboren op aard" - W. Mudde

Adventsproject ‘Een boek vol verwachting’
‘Theo en Filia’
Zingen - Projectlied: 1 en 7 (melodie Liedboek 8-a / 243)
De kerkenraad wenst u allen gezegende Kerstdagen!
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Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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 - 1. Kerk in Actie / Kinderen in de knel
2. Kerk
Bij de eerste collecte:
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat,
in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het
land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst
helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of
oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst
verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.
ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 481 – ‘Hoor, de engelen zingen de eer’
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 nieuw geboren Heer!
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7. Wie waakzaam is en hem verwacht
hoort ware woorden in de nacht:
'Vrede op aarde, God is goed!'
Ga met ons mee, hem tegemoet.
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Gebed om ontferming
Allen gaan staan
Gloria - Lied 496 – ‘Een ster ging op uit Israël’
Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot
die nacht begon zijn Rijk.
De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.
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Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.
DIENST VAN HET WOORD
Groet – door de voorganger:
De Heer zij met u
allen:

Allen gaan zitten
Gebed bij de opening van de Bijbel
Profetenlezing Jesaja 52: 7-10
Zingen - Psalm 98: 1, 2 – ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
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.
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
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Muziek op dwarsfluit en piano - “Wij trekken in een lange stoet…”
Verkondiging
Orgelspel - ‘Es ist ein Ros entsprungen’ - J. Brahms
Zingen - Lied 498 – ‘Bethlehem, o uitverkoren stad’
Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
“Ere in de hoge”zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
DIENST VAN GEBED EN GAVEN

Evangelielezing - Lucas 2: 1-7 door Thomas Tacken

Mededelingen met oog op gebed

Muziek op dwarsfluit en piano - "Stille nacht, heilige nacht"

Dankgebed, voorbeden

Evangelielezing - Lucas 2: 8-20 door Miriam Heins

Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader (z.o.z.)
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