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Vooraf
Van harte welkom in deze dienst op de Eerste Kerstdag. We vieren de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Gisterenavond hebben we in de
Kerstnacht het feest al ingezet. De kerk begint het vieren van de Hoogfeesten in de nacht, in navolging van de synagoge. De nieuwe morgen vindt zijn
geboorte in de nacht. Daarom is ook de geboorte van Jezus ‘midden in de
winternacht’ geplaatst, als teken van de geboorte van de nieuwe morgen
van God. In de Kerstnacht klinkt dan ook, volgens de eeuwenoude traditie
van de Kerk, het geboorteverhaal uit het Evangelie van Lucas. Op de Kerstochtend lezen wij traditiegetrouw het prachtige begin van het Evangelie van
Johannes, over het Woord dat vlees geworden is.
In de Adventsperiode hebben we ons samen met de kinderen gebogen over
de vraag wat we nu in de geboorte van Jezus hebben ontvangen. Op de
vier zondagen van Advent kwamen de woorden liefde, aandacht, geduld en
vertrouwen langs als deelantwoorden op die grote vraag. Op het Kerstfeest
klinkt het grote antwoord: Toekomst!
Ik wens u een goede en inspirerende dienst,
Ds. H.H. Schorren

Bij de Liturgische bloemschikking
In de Kerstnacht lazen we over de engelen die de komst van de Mensenzoon bezingen bij de herders in het veld. Nu horen we het vervolg. De herders gaan op weg. Ze zijn de eerste bezoekers bij Maria, Jozef en het Kind,
dat in de kribbe ligt. Maria hoort en ziet alles. Ze bewaart al de woorden in
haar hart en blijft erover nadenken.
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.
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Orgel/trompet

Voorbereiding
Intocht kinderen: Lied 477

De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
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.
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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,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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.
Welkom
Stilte
Orgel: Prelude in C

Johann Sebastian Bach

Aansteken van de kaarsen
Vier kaarsen, vier kaarsen, waar een verhaal aan zit.
de cirkel is gesloten, het paarse lint wordt wit.
Een Kindje wordt geboren, een nieuwe tijd breekt aan.
Gods woord zal als een licht door onze wereld gaan!
de leiding neemt nu de crèchekinderen mee
de gemeente gaat staan
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Introïtus: Lied 478

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.
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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!
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Drempelgebed
Gezegend zijt Gij, God,
Koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.
Zegen ons ook
met uw licht!
Donker is de wereld,
duister ook vaak ons hart.
Zoeken willen wij
het licht van uw ogen.
Zegen ons ook
met uw licht!
Bij uw licht zien we elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw gezicht
voor ons niet verborgen.
Zegen ons ook
met uw licht!
Amen
de gemeente gaat zitten
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Zingen: Psalm 98

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
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Laat alle zeeën, alle landen,
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Smeekgebed
Kyrie: I = voorzang, II = allen

de gemeente gaat staan

Gloria:
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de gemeente gaat zitten

Dienst van de Schriften
Groet
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
Gebed van de dag
Aandacht voor de kinderen
Projectlied: Lied 464: 9 en 10
Een engel spreekt, een herder ziet
het donker wijken voor een lied.
En even staat door dit bericht
de aarde in een hemels licht!

De hemel zingt de aarde voor
en samen vormen wij het koor
dat God alleen de glorie zingt
omdat zijn licht de nacht bedwingt!

de kinderen kunnen naar de kindernevendienst

Profetenlezing: Jesaja 52:7-10
Zingen: Psalm 98 d
Refrein:
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Licht straalt he - den
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o - ver ons: de

Heer is ge - bo - ren!

Zing voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft hij gedaan;
triomf heeft zijn hand Hem gebracht,
overwinning zijn heilige arm.
Refrein: Licht straalt heden …
De Heer openbaarde zijn heil;
Hij heeft voor de ogen der volken
onthuld zijn gerechtigheid;
zijn goedheid, zijn trouw,
bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.
Refrein: Licht straalt heden …
Juich, aarde, alom voor de Heer,
zet de zang in,
speel op de snaren,
juich, aarde, alom voor de Heer.
Refrein: Licht straalt heden
Evangelie
Wij roepen het heilig Evangelie
van de geboorte van onze Heer en Heiland!
de gemeente gaat staan en zingt:
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Lezing heilig Evangelie: Johannes 1:1-14
Acclamatie:
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de gemeente gaat zitten
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Uitleg en Verkondiging
Orgel: Allegretto uit Sonata 4

Felix Mendelssohn

Zingen: Lied 503: 1, 2 en 4
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Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zó zijt Gij onze God.
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Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een Kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Dienst van Gebeden en Gaven
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten: 1. Kinderen in de knel

2. Kerk

tijdens de collecte kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Mededeling voor de kinderen
de gemeente gaat staan

Slotlied: Lied 487 (Eer zij God in onze dagen)
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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.
Zending en Zegen

Zingen: Ere zij God
Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen.
Orgelspel
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Wij nodigen u en jou van harte uit
voor koffie, thee en limonade

Mededelingen
De Pauluskerk wenst u en jou gezegende dagen toe en nodigt u en jou van
harte uit voor het bijwonen van een van de volgende diensten
Zondag na Kerstmis
zondag 27 december, 10.00 uur
voorganger: ds. B. Aalbers
Oudejaarsavond
donderdag 31 december, 19.30 uur
voorganger: ds. H.H. Schorren
Nieuwjaarsochtend
vrijdag 1 januari, 10.30 uur
voorganger: ds. H.H. Schorren

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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