Kerstviering Martinuskerk Markelo
Woensdag 25 december 2019, aanvang: 10.00 uur
(vooraf samenzang)

Foto: Bert Steen, januari 2010

In deze dienst vindt de presentatie plaats van ds. Deodaat van der Boon tot het verrichten
van hulpdiensten in de gemeente.
Organist: Gerrolt Droogsma
Markelo’s Kerkkoor onder leiding van Ellie van der Bie
Pianist: Roel Praas
Ouderlingen: Henk Bolink en Marti Pluijgers
Voorgangers: ds. Deodaat van der Boon, ds. Marten Dijkstra en ds. Rob. Nijhuis
KND: Johanneke van den Berg
Voorlezer: Martin Verbeek

Bij de zegening van ds. Deodaat van der Boon zal samen met ds. Dijkstra en ds. Nijhuis de
met hem bevriende predikant, ds. Harm Prins, betrokken zijn, geestelijk verzorger bij
Erasmus MC te Rotterdam, evenals ouderling Gerda Vedders-Vasters, namens onze
gemeente.
Terwijl buiten de ‘roep’ klinkt van de ossenhoorblazers zingen we zonder nadere
aankondiging enkele liederen
Zingen: JdeH 70: 1 en 2
1
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.
2
Jezus kwam op aarde neder
als een kindje, klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer. Refrein
Zingen: JdeH 600a
1
O Kindeke klein! O Kindeke teer!
Uit hoge hemel daalt Gij neer,
verlaat uws Vaders heerlijk huis,
wordt arm en hulp’loos, draagt een kruis.
O Kindeke klein! O Kindeke teer!
2
O Kindeke klein! O Kindeke teer!
Gij zijt ons uitverkoren Heer.
Ik geef U heel het harte mijn,
och, laat mij eeuwig bij U zijn!
O Kindeke klein! O Kindeke teer!

2

Zingen: LB 483: 1 en 2
1
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems 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.
Koor: Deck the hall

10.00 uur
Dienst van de voorbereiding
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kerstkaars met woorden uit KOZ:
Stille nacht, heilige nacht
Hoor, een stem fluistert zacht.
Het begint met een hemelse groet:
‘Er zij licht’ en de aarde wordt goed.
Stille nacht, heilige nacht
heeft opnieuw hoop gebracht:
Het wordt licht door een kind in een stal
dat de wereld verwonderen zal.
Stille nacht, heilige nacht.
Zing een lied, onverwacht.
Breng in donkere nacht het bericht:
Ook voor jou is er leven en licht.
Zingen (staande): LB 477: 1 en 3
1
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
3

komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
3
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Bemoediging en groet
Zingen (zittend): LB 477: 5
5
Zingt aarde en hemel,
zingt nu eng’lenkoren,
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.
Gebed
Dienst van de bevestiging
Presentatie
Gelofte:
Eenmaal ben je in het ambt van dienaar des Woords bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken
dat je de heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als enige regel van het
geloof en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te
zullen houden wat vertrouwelijk is en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze
kerk. Nu je hier in de Protestantse gemeente te Markelo als predikant werkzaam zult zijn,
stellen we je de volgende vraag:
Johannes Adrianus Deodatus van der Boon, beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en
trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg
brengt? Wat is daarop je antwoord?
Ja, dat beloof ik.
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Gebed en zegen onder handoplegging
Aanvaarding door de gemeente (staande):
Gemeente, wilt u Deodaat van der Boon als herder en leraar in uw midden ontvangen en
hem hooghouden in zijn ambt? Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.
Zingen (staande): LB 363
Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Gelegenheid voor kinderen om met het licht, ontstoken aan de Paaskaars, naar de
consistorie te gaan
Koor: O little town of Bethlehem
Virgin Mary had a Baby Boy
Lezing: Johannes 1: 1-5, 14 (NBV 2004)
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in
het begin bij God.
3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord
was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid,
en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Zingen: LB 478: 1 en 4
1
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
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ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
4
O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!
Preek
Zingen: LB 489: 1 en 2
1
Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
2
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
Koor: Christmas Lulleby
Dienst van gaven en gebeden
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
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Inzameling van de gaven: eerste collecte voor diaconie en kerk; tweede ten behoeve van de
eredienst

Zingen (staande): LB 150a
1
Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat juub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
4
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Dienst van wegzending en zegen
Zegen
Zingen: JdeH 48
Ere zij God,
ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde,
vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde,
vrede op aarde,
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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 de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde,
vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.
U bent allen van harte welkom in de Martinushof, waar gelegenheid is om ds. Deodaat
van der Boon geluk te wensen en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

8

