LITURGIE Kerst Sing-in 24 december 2021 - Grote Kerk Dalfsen - 19.00 uur online via Kerkdienstgemist.nl
========================================================================================
m.m.v.: Maurice Compagner (vleugel), Bert Pekkeriet (djembé), Leonardo van Lente (viool), Christine van den Brink
(gitaar). Zang door: Maurice, Christine, Marjolein Dekker, Henriëtta Kuipers, Margo van den Brink, Nanette Jansen,
Hetty Kamstra.
‘Het Wonder van Kerst’
Vóór de dienst:
Hoor de eng’len zingen d’eer
Hoor de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren 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 d’eer
van de nieuw geboren Heer!
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 eng’len zingen d’eer
Van de nieuw geboren Heer!’
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 eng’len zingen d’eer
Van de nieuw geboren Heer!
Heerlijk klonk het lied der eng’len
Heerlijk klonk het lied der eng'len,
in het veld van Ephrata:
Ere zij God in de hoge,
looft de Heer, Halleluja!
Refrein
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis Zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon. Refrein
Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in ’t Vaderhuis.
Refrein
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens
behagen; zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

God zegene de kinderen
(melodie God rest ye merre gentlemen)
God zegene de kinderen die Hij het leven geeft
Want Jezus is geboren, de Zoon die eeuwig leeft
Hij die ons red en die de zonde van de mens vergeeft
Wat een boodschap van vreugde en heil, vreugde en heil
Wat een boodschap van vreugde en heil.
Een engel van de Vader in de hemel daalde neer
En hij vertelde van de Koning Jezus onze Heer
En hoe Hij zou geboren worden als een kind zo teer
Wat een boodschap …
De herders toen het goede nieuws aan hen werd doorverteld
Ze lieten al hun schapen achter veilig in het veld
En trokken op naar Bethlehem waar ’t wonder werd voorspeld
Wat een boodschap …
Welkom
Komt allen tezamen
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde.
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden 2x
komt laten wij aanbidden, die Koning
De hemelse eng’len
riepen eens de herder
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons
met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden 2x
komt laten wij aanbidden, die Koning
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 2x
komt laten wij aanbidden, die Koning
Goed nieuws
Goed nieuws, goed nieuws voor jou en mij, ha-lleluja!
Ja zelfs de eng’len zingen blij, ha-lleluja!
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij.
Voor ons zendt God zijn enige Zoon, ha-lleluja!
Hij verdrijft de schaduw van de nacht, ha-lleluja!
Vandaag begint een eeuwige dag, ha-lleluja!
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij.
Voor ons zendt God zijn enige Zoon, ha-lleluja!
God reikt de mens verzoening aan, ha-lleluja!
De hemel is wijd opengegaan, ha-lleluja!
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij.
Voor ons zendt God zijn enige Zoon, ha-lleluja!
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Kaarsengebed - Afgewisseld met het zingen van:
‘Lam van God’ (Sela)
Gebeden
Zingen
Lam van God, Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde
Laat ons zingen door de eeuwen;
engelen en mensen samen.
Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.

Gebeden
Stille Nacht
Stille nacht, heilige nacht!
David’s Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer. 2x
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 daarvoor2x

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde
Laat ons zingen door de eeuwen;
engelen en mensen samen.
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde
Laat ons zingen door de eeuwen;
engelen en mensen samen.
Bijbellezing Lucas 2: 1-21
Kinderliederen

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! 2x

Kling klokje
Kling klokje, klingelingeling, kling klokje kling.
Laat de boodschap horen: Jezus is geboren.
Met die blijde klanken willen wij God danken.
Kling klokje, klingelingeling, kling klokje, kling.

Herders in ’t veld van Efrata
Herders in 't veld van Efrata hoorden naar het Gloria,
Blij klinkt door de nacht: ‘Uw Koning wacht in een stal’.

Kling klokje, klingelingeling, kling klokje kling.
Kindje geeft ons leven, zal ons vrede geven.
Laat een loflied schallen: Vrede voor ons allen.
Kling klokje, klingelingeling, kling klokje, kling.

Ga dan op weg naar Bethlehem, luister naar die blijde
stem: ‘Kom, o mensen, kom, en kijk niet om, kijk niet om’.
refrein: Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!
Ga mee, op weg naar Bethlehem.
Luister naar die eng'lenstem:
‘Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om. Refrein

Kling klokje, klingelingeling, kling klokje kling.
Laat de boodschap horen: Jezus is geboren.
Met die blijde klanken willen wij God danken.
Kling klokje, klingelingeling, kling klokje, kling.

Midden in de winternacht
Midden in de winternacht ging de hemel open.
Die ons ’t heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied; Herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!

Gedicht: ’t Kleine kindje Jezus

Kerstnacht boven Bethlehem - Sela
In de kerstnacht boven Bethlehem
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht
Een hemels leger prees de schepper.
Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen:

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied; Herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!
Zie, reeds staat de Morgenster stralend in het duister,
want de nacht is niet meer ver, bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan; herders, blaast uw fluiten aan.
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!
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Vrolijk Kerstfeest iedereen
Wonderbare Raadsman, wonderbare Raadsman
Sterke God, sterke God
Eeuwige Vader, eeuwige Vader
Vredevorst, Vredevorst
Een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken
Licht in de nacht, licht in de nacht
Een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Vrolijk kerstfeest iedereen!

Geef ons vrede - Sela
Hoeveel mijlen nog te reizen? Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?
’t Is de droom van alle eeuwen: de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede waarop de schepping wacht.
‘k Zie Uw rijk in al die dromen. ‘k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome; dat op aarde Uw wil wordt gedaan.
Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede waarop de schepping wacht.
Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede waarop de schepping wacht.
Dona nobis pacem. Dona dona nobis pacem.
Dona nobis pacem. Dona dona nobis pacem.
Collecte – gelegenheid voor donatie voor:
Children's Care Oekraïne: http://childrenscareoekraine.nl/

Stilstaan bij Kerst – Verhaal ‘Het wonder van Kerst’
Video kinderen zingen en dansen op lied:
‘Laat het Kerst zijn, laat het feest zijn.’
Licht in de nacht
Licht in de nacht:
een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held’re morgen aan.
Prijs nu zijn naam,
samen met de eng’len.
O, nacht vol licht,
o, nacht dat Jezus kwam.

)
) 2x

Koor
Wat Hij ons leert is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als hij spreekt, verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Tijdens de gelegenheid voor donatie zingt het koor:
‘O what a glorious night’
The shepherds came to see the baby
Stood by his mother’s side.
Here laid the Savior, inside a manger
Oh what a glorious night, oh what a glorious night.
I hear the angels singing hallelujah
Let the earth receive her King.
I know that love has come
Sing it out:
Jesus Christ is born, Jesus Christ is born.
The shepherds wondered
The couldn’t hide it.
Told everyone in sight
All were amazed when they heard how God came
Down on this glorious night, down on this glorious night.
I hear the angels singing hallelujah
Let the earth receive her King.
I know that love has come
Sing it out:
Jesus Christ is born, Jesus Christ is born, yeah.

Prijs nu zijn naam,
De naam van alle namen
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.

Glorious, Glorious, what a glorious night.
Glorious, Glorious, what a glorious night.

Prijs nu zijn naam,
De naam van alle namen
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.

Gebed

I hear the angels singing hallelujah
Let the earth receive her King.
I know that love has come.
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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.
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, amen.

Afsluiting en Zegen
Go, tell it on the mountain
Refrein:
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain,
that Jesus Christ is born.
While shepherds kept their watching,
O’er wand’ring flock by night
Behold! From out the heavens,
There shone a holy light
Refrein:
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain,
that Jesus Christ is born.
Daar ligt het koningskind
Al in een kribbe neer
God zond ons de verlossing
geboren is de Heer!
Refrein:
Ga, vertel het aan de mensen
Over de heuvels en overal
Ga, vertel het aan de mensen,
Dat Jezus geboren is!
Refrein:
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain,
that Jesus Christ is born.

Fijne Kerstdagen gewenst!
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