Kerstmorgen 2021 vanuit de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager: Aaltje Visser
Lector: Anje Broekman

Organist/pianist: Warner Fokkens
Dwarsfluit: Peter Spierings
Solist: Astrid Jeremic

Livestream: Marinus van Kooij
Kosters: Guusje en Jos Vermeulen

Muziek
Welkom
Lied 488 - ‘In den beginne was het woord’ (liedtekst gelezen op muziek)
Bemoediging en drempelgebed:
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft!
ambtsdrager: Neem uit ons midden weg al wat het licht niet kan verdragen
allen (in kerk en thuis): en maak ons vredelievend. Amen.
We luisteren naar: ‘In the bleak midwinter’ - Gustav Holst (1874 – 1934)
Smeekgebed
Glorialied om thuis mee te zingen: lied 487 – ‘Eer zij God in onze dagen’, vers 1
Lezing: Jesaja 52:7-10 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
7

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen
komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed
nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion
zegt: ‘Je God is koning!’
8
Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met
eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion.

9

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
Hij koopt Jeruzalem vrij.
10
De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

Improvisatie bij lied 482 – ‘Er is uit ‘s werelds duistere wolken’
Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
(tekst: André Troost)
Lezing: Lukas 2:1-7 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
1

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om
zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten
inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea
naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

We luisteren naar: ‘Dag kindje zo klein’ (tekst: A.F. Troost; melodie: ‘O kindeke klein’)
Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht,
Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht,
de hemel heeft aan ons gedacht:
ik weet wel dat jij op ons wacht –
al ben je als een ster zo klein,
al is de wereld één woestijn,
jij zult het licht der wereld zijn!
jouw ster zal altijd bij ons zijn.
Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht!
Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht!

Lezing: Lukas 2:8-14
8

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens
stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote
vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de
Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een
voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

Om thuis mee te zingen: lied 477 – ‘Komt allen tezamen’, vers 3 en 5
Lezing: Lukas 2:15-20
15

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem
gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen
op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat
hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

We luisteren naar: ‘Pie Jesu’ - Andrew Lloyd Webber (1948)
Overdenking
Muziekmoment (improvisatie)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed
Samen bidden we het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid):
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.

Mededelingen (o.a. over de collectes):
De 1e collecte is bestemd voor de ‘Kerk in Actie Kerstcollecte - Kinderen in de knel’. U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is voor Kerk en
Pastoraat van de wijkgemeente, ook over te maken op NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk. Vermeld bij uw giften altijd de datum van deze kerkdienst. Meer info: zie de Wijkgroet!

We luisteren naar: ‘Komm Jesu komm’ - Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Kerstwens
Zending en zegen
Om thuis mee te zingen: lied 486 – ‘Midden in de winternacht’, vers 1 en 4
Muziek

We wensen u goede en gezegende kerstdagen!
Morgen, zondag 26 december, wordt opnieuw een kerkdienst uitgezonden
vanuit de Bergkerk.

