23 december 2018 – 10.00 – AA Kramer
orgel: Jannes Munneke
schriftlezing: Nora Rodenhuis
Welkom, mededelingen
Aansteken kaarsen + tekst
Votum en zegengroet
GK ps80: 1, 10
Wet
LB 885 (GK06 gz 160) ‘Groot is uw trouw o Heer’
Gebed
Kind moment: de komst van de nieuwe leider.
Lied
Lezen: Mattheus 1: 18-25
LvdK 125 : 1, 4, 5 ‘O kom, o kom, Immanuel’.
Preek
LB 441: 1, 3, 4, 10 Hoe zal ik u ontvangen.
Gebed
Collecte
Zingen: Hemelhoog 419 - “God zal met je zijn, God is Immanuel”.
Zegen.

23 december 2018 – 10.00 – AA Kramer
orgel: Jannes Munneke
schriftlezing: Nora Rodenhuis
Welkom, mededelingen
Aansteken kaarsen + tekst
Het is nu de vierde zondag van advent. Overmorgen is het kerstfeest. Dan vieren Christus’ eerste
komst naar deze wereld, maar tegelijk zien we ook uit naar zijn tweede komst.
We mogen nu vier kaarsen aansteken en daarbij lezen we uit de bijbel, weer een paar verzen die ook
straks in het kind moment aan de orde komen: Zacharia 9: 9 en 10
9

Juich, Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
10

Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen

en de paarden uit Jeruzalem;
de bogen worden gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.
Votum en zegengroet
GK ps80: 1, 10
1 O herder, die uw volk wilt leiden,
als schapen Israël wilt weiden,
die Jozef als uw kudde hoedt,
verhoor ons, Here, wees ons goed.
Gij, die uw troon op cherubs sticht,
verschijn ons in uw blinkend licht.
10 Doe ons uw kracht ten leven blijken,
dan zullen wij van U niet wijken.
Dan wordt uw naam door ons geëerd,
o Heer, die alle ding regeert.
Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht
van uw vertroostend aangezicht.
Wet

LB 885 (GK06 gz 160) ‘Groot is uw trouw o Heer’
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
refrein
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gebed
Kind moment: de komst van de nieuwe leider.
Lied: Daar gaan we naar toe – 4e advent
Zacharia, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint?
Geef ons alsjeblieft een vierde hint!
Waar gaan we naar toe?
Ik zie, ik zie een koning zonder schild of zwaard.
Oorlog hoort voorgoed bij het verleden.
Een ezel is zijn paard, hij brengt de wereld vrede.
Klein wordt groot. Traan wordt troost. Angst wordt hoop. Helm wordt kroon. God blijft God.
Zacharia, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Er blijven nog wel vragen. Wanneer? En waar? En hoe?
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naar toe.
Één ding is wel zeker: daar gaan we naar toe!

Lezen: Mattheus 1: 18-25
18

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef
maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die
een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim
te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel
zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze
draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij
zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij
monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en
men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24Jozef werd
wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25
maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de
naam Jezus.
LvdK 125 : 1, 4, 5 ‘O kom, o kom, Immanuel’.
(NB het ritme van het refrein)
1 O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
4 O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
5 O kom,die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
Preek
LB 441: 1, 3, 4, 10 Hoe zal ik u ontvangen.
1 Hoe zal ik u ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

3 Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen
en wist ik mij bemind.
4 Van boeien die mij bonden
ben ik door U bevrijd.
U redt mij ongeschonden
uit alle haat en nijd.
U houdt mij hoog in ere.
Daarbij valt in het niet
wat alle goud ter wereld
aan aardse rijkdom biedt.
10 Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.
Gebed
Collecte
Zingen: “God zal met je zijn, God is Immanuel”.
refrein
God zal met je zijn,
God is Immanuël,
God zal met je zijn,
de God van Israel.
1 Jezus is de Bron
waardoor je leven mag.
Ja, Hij is de Vriend
bij wie je schuilen mag.
Al maken we fouten,
maar hebben berouw,
Hij zal ons vergeven,
Jezus blijft ons trouw.

refrein
God zal met je zijn,
God is Immanuël,
God zal met je zijn,
de God van Israel.
2 Jezus is de Koning
van ons mensen klein,
wil voor ons de Redder
van de wereld zijn.
Hij vraagt Hem te volgen,
in zijn spoor te gaan.
Hij is onze koning,
Hij kent onze naam.
refrein
God zal met je zijn,
God is Immanuël,
God zal met je zijn,
de God van Israel.
3 Ver weg van het kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning
bij ons blijven zal?
Ver weg in het Oosten,
waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.
refrein
God zal met je zijn,
God is Immanuël,
God zal met je zijn,
de God van Israel.
4 Jezus is de Koning,
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.
Ver weg in het Oosten,
waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,
Hij kent onze naam.
refrein
God zal met je zijn,
God is Immanuël,
God zal met je zijn,
de God van Israel.
Zegen.

