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Liturgische kleur: wit

De hemel raakt de aarde
Kind ons geboren
Zoon ons gegeven
gewikkeld in doeken
deze Koning van de vrede
engelen zingen over dit Kind
waarin de hemel de aarde taakt
God
kom met Uw Geest
open ons
voor Uw vrede
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Intrede
Orgel

Joseph est bien Marié

Claude Balbastre

Harp

Interlude

Zingen

Psalm 2 vs. 1 solo / vs. 2 cantorij / vs. 3 en 4 allen

Benjamin Britten

2. Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
"Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid".
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3. Ik roep op aarde 't woord des Heren uit.
Hij sprak tot mij: "Zie Ik verwek u heden.
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.
Zie, al het volk tot in de verste streken,
de ganse aarde geef Ik in uw macht,
Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
ja, het verbrijz’len door uw grote kracht".
4. O machtigen, o koningen, wees wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vrees God de Heer en dien Hem naar zijn eis,
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede.
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.
Allen gaan staan
Kaarsen worden gaandeweg aangestoken onder het volgende lied

Koor Once in Royal David’s City
vs. 1
vs. 2, 3, 4
vs. 5, 6

solo
kantorij
allen

1. Once in royal David's city
Stood a lowly cattle shed,
Where a mother laid her baby
In a manger for His bed:
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little child.
2. He came down to earth from heaven,
Who is God and Lord of all,
And His shelter was a stable,
And His cradle was a stall;
With the poor, and mean, and lowly,
Lived on earth our Saviour Holy.
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3. And through all His wondrous childhood
He would honor and obey,
Love and watch the lowly Maiden,
In whose gentle arms He lay:
Christian children all must be
Mild, obedient, good as He.
4. For He is our childhood's pattern;
Day by day, like us He grew;
He was little, weak and helpless,
Tears and smiles like us He knew;
And He feeleth for our sadness,
And He shareth in our gladness.
5. And our eyes at last shall see Him,
Through His own redeeming love;
For that Child so dear and gentle
Is our Lord in heaven above,
And He leads His children on
To the place where He is gone.
6. Not in that poor lowly stable,
With the oxen standing by,
We shall see Him; but in heaven,
Set at God's right hand on high;
Where like stars His children crowned
All in white shall wait around.
Gebed
Onze hulp in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gij hebt de nacht doorbroken
met het licht van uw liefde,
uw nabijheid betoond
in de geboorte van een Kind.
In Hem
brengt Gij ons samen,
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in Hem
schenkt Gij ons hoop.
Verlicht zo ons hart
dat uw trouw en goedheid
ons vervullen
en wij ons dankbaar richten
op het Rijk dat komen zal.
Amen
Zingen Komt, verwondert u hier, mensen (Lied 478)
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Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.
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!
De gemeente gaat zitten

Kyrie
Alleen in de nacht zelf
wordt het verlangen gewekt,
alleen in het duister
kennen wij de waarde van het licht.
Ontsteken wij voor elkaar
in deze nacht uw licht
als een vlam van hoop,
als een stem tegen het donker,
als een gebed om vrede:
een licht
voor wie in onze eigen stad
huis en haard zijn kwijtgeraakt,
voor wie bed en brood
niet vanzelf spreken:
een licht
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voor wie enkel kunnen omzien
in verdriet om wat verloren ging:
een licht
voor wie gescheiden zijn door haat,
maar samen wonen
onder het gesternte van uw liefde:
een licht
voor ouders,
die hun kinderen het allernodigste
niet kunnen geven:
een licht
dat branden blijft.
Zo bidden wij:
Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm U
Glorialied Eer zij God in onze dagen (Lied 487)
vs. 1 en 2 cantorij / vs. 3 allen
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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.
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.

Dienst van het Woord
Groet
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
Gebed van het feest
Profetenlezing Jesaja 9:1-6
Harp Au Matin

Marcel Tournier

Wij roepen het heilig Evangelie
van de geboorte van onze Heer en Heiland!
De gemeente gaat staan

Halleluja
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Lezing heilig Evangelie: Lucas 2:1-20
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Acclamatie
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De gemeente gaat zitten

Uitleg en verkondiging
Zingen Hoor de herders, hoe ze Hem loven (Lied 472)
Coupletten cantorij / refrein allen

1. Hoor de herders, hoe ze Hem loven,
hoor de engelen daarboven,
allen die de Heer geloven,
prijs uw Koning hemelhoog!
Ons is daarbuiten in het veld
een mare vermeld
door Gabriël, Gods bode:
Gij herders, die uw schapen weidt
wees nu verblijd,
blaas op uw schalmeien Gode
grote blijdschap, goede tijd,
dat brengen wij bij dezen,
voor heel het volk zal deze vreugde wezen.
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2. Zie de wijzen, hoe ze reizen,
om Gods Zoon met goud te prijzen,
onze Heer eer te bewijzen,
mirr' en wierook uit hun paleis.
God onze hoogste majesteit
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deed in deze tijd
zijn woord de mensen zoeken.
Een meisje geeft Hem levenslicht
en zie, Hij ligt
gebonden in de doeken,
in de kribbe vindt gij Hem
in Betlehem ter stede,
die allen zal bevrijden hier beneden.
Refrein
3. Zing nu mede met Maria,
zing nu gloria halleluja,
zing met alle eng’len mede
voor de Heer die Jezus heet!
Toen zong het hele hemelkoor
de hemel door:
Aan God den Vader ere
en vrede zal van nu voortaan
in Jezus' naam
op aarde gaan regeren.
In de mensen, in zijn volk,
heeft God een welbehagen,
nu heeft het aangename uur geslagen!
Refrein
4. Lieve mensen, allen samen,
zing nu blij te moede Amen!
Want wie zijn Gods erfgenamen?
Gij en ik in Jezus' naam!
De herders gingen toen op weg,
zoals gezegd,
om Davids Zoon te vinden
en 't woord te zien dat is geschied
en vrede biedt
aan alle mensenkinderen.
Zij kwamen aan in Bethlehem
en hebben Hem gevonden
die heel de wereld helen zal van zonde!
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Gebeden en gaven
Dankgebed en voorbede

Stil gebed en Onze Vader
Koor Allon Gay Bergeres

Guillaume Costeley (c. 1531-1606)

Allon, gay, gay, gay, bergeres,
soyez legeres, suyvez moy.
Allon voir le Roy, qui du ciel en terre est nay.
Un beau present luy feray. De quoy?
De ce flagollet que j’ay tant gay.
Un gasteau luy donneray.
Et moy, plain hanap luy offriray.
Hoho! Paix la, paix la! Je le voy,
il tette bien sans le doigt, le petit Roy.
Le Roy boit, le Roy boit!
Kom, he he he herderinnen
wees lichtvoetig, volg mij na,
kom mee, ‘s hemels Koning kijken
die geboren is op aard!
Een mooi presentje breng ik hem. Wat dan?
Een vrolijk wijsje op mijn fluit!
Een zoete koek die geef ík hem!
Een volle beker bied ík an!
Hoho! Stil nu, stil nu! Daar zie ik hem,
hij zuigt al fijn, niet op z’n duim…, die Koning klein.
De Koning drinkt! De Koning drinkt!
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Inzameling van de gaven 1. Diakonie
Orgel Bon Joseph, écoute moy

2. Kerk

Michel Corrette
Allen gaan staan

Slotlied Hoor, de eng’len zingen d’eer (Lied 481)
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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!
Zending en zegen

Orgel In dulci jubilo
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Johann Sebastian Bach

U / jij bent van harte uitgenodigd
om bij chocolademelk en glühwein nog wat na te praten

Morgenvroeg, Eerste Kerstdag,
is er om 10.00 uur dienst in deze kerk.
Wij hopen u weer te begroeten.

Woont u pas in de gemeente Stichtse Vecht? Bent u nieuw in de Pauluskerk
en zou u graag bezoek willen hebben van een pastoraal medewerker of van
ds. H.H. Schorren? Dan kunt u dit strookje invullen en aan de dienstdoende
ouderling geven of evt. in de collectezak doen.
Maar u kunt natuurlijk ook onze predikant bellen (0346-266337) of hem een
e-mail sturen (predikant@pauluskerkbreukelen.nl) of contact opnemen met
de scriba, ds. D.E.E. Figee (0346-262192, scriba@pauluskerkbreukelen.nl).
In ieder geval bent u heel hartelijk welkom in onze gemeente.
Naam: ……………………………………… Tel. …………………
Adres: ………………………………………………….……………
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