Kerstmorgen 25 december 2014
in Finsterwolde

Een herder kijkt verder
kerstmusical

organist: dhr. W. Eelsing
voorganger: Ds. W. Jöhlinger

ORGELSPEL
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
STIL GEBED (tegelijk met consistoriegebed)
AANVANGSLIED: 477 : 1.2 (staande)
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.
2 De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
GROET, BEMOEDIGING
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren.
V: Een kind is ons geboren
G: Een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders.
V: Deze namen zal hij dragen:
G: Wonderbare raadsman, goddelijke held,
eeuwige vader, vredevorst
V: Groot is zijn heerschappij
G: aan de vrede zal geen einde komen.
A: Amen
(gemeente gaat zitten)
GEBED OM ONTFERMING
LIED:
Kijk eens in de verte / wat zie je dan?
Wat kun je verwachten / waar droom je van?
Met de wachter en Johannes / met Jesaja en Maria
met de herders kijken wij. / Want het donker gaat voorbij

VERDER KIJKEN:
De wachter - Johannes - Jesaja - Maria - de herders
PROJECTLIED:

KERSTMUSICAL: EEN HERDER KIJKT VERDER
Lied 1: Een herder kijkt verder
Een herder kijkt verder,
al is het nog vroeg.
Wie zou kunnen weten
waar hij kon gaan eten
als herders niet wezen:
Kijk, daar is genoeg.

Een herder kijkt verder,
hij zal in de nacht
zijn kudde bewaren
voor angst en gevaren.
Hij wil niet gaan slapen,
want hij houdt de wacht.

Een herder kijkt verder,
al duurt de dag lang.
Geen schaap zal verdwalen,
want hij gaat het halen.
Voor bergen en dalen
zijn herders niet bang.
Lied 2: Natuurlijk blijf ik wakker
Natuurlijk blijf ik wakker,
ik val heus niet in slaap.
Het licht wordt wel wat zwakker je ziet niet dat ik gaap.

Met aandacht en kracht
houd ik zachtjes de wacht,
al is het wel donker en stil in de
nacht...

Lied 3: Engelen in de nacht
Herders:
Zie je dat? Hoor je dat?
Een engel in de nacht.
Hij zegt wat niemand weten kan,
vertelt dat je geloven mag:
God laat zich zien vannacht.
Het licht komt voor de dag.

Herders:
Zie je dat? Hoor je dat?
De hemel geeft hier licht.
Vertel aan wie het horen wil
dat deze nacht iets nieuws begint.
Zing met een blij gezicht:
de Grootste wordt een kind.

Engel:
Messias zal Hij heten,
een redder zal Hij zijn.
Ik laat de wereld weten:
God maakt zich klein.
Een voerbak, daar begint het,
een stal, hier in het veld.
Zo wordt in deze winter
lente voorspeld.

Engelenkoor:
Wij zingen voor de hemel,
wij juichen van plezier,
want God is hoog verheven
en Hij is hier.
Wij zingen voor de mensen
van vrede en geluk.
Gods liefde kent geen grenzen
en gaat nooit stuk.

Allen:
Wij zingen voor de hemel,
wij juichen van plezier,
want God is hoog verheven
en Hij is hier.
Lied 4: Profeten van lang geleden
Profeten van lang geleden
zagen een vergezicht.
Zij lieten de mensen weten:
God maakt de wereld licht.

Wij zingen voor de mensen
van vrede en geluk.
Gods liefde kent geen grenzen
en gaat nooit stuk.

De eeuwen door wordt bezongen:
God leeft in jou en mij
want Hij is met licht begonnen
en dat gaat nooit voorbij!

Wij kijken en zien het wonder
dat zo lang werd verwacht.
Zo klein en toch zo bijzonder:
God lacht ons toe, vannacht.

*******************************************************
SCHRIFTLEZING: Ps 23 - Luc 2 : 8
LIED: 487
1 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.
2 Eer zij God die onze Vader / en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde / naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo, / gloria in excelsis Deo.
3 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.

OVERDENKING

LIED: 473
1
Er is een roos ontloken / uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken / door der profetenmond.
En Davids oud geslacht / is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
2 Die roos van ons verlangen, / dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen / uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid, / toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.
3 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.
DANK - VOORBEDE - STILTE - gezamenlijk ONZE VADER
LIED: 483 (staande)
1 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.
2 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.
3 Stille nacht, heilige nacht! / Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! / Amen, Gode zij eer!
UITZENDING en ZEGEN
GEMEENTE: Amen, amen, amen (zingen)

