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Intrede
Orgelspel
Zingen

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
Psalm 2

vers 1: solo, vers 2: cantorij, vers 3 en 4: allen
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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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tijdens het volgende lied wordt het licht binnengebracht
wij herhalen het tot de kaarsen zijn ontstoken

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’.

Zingen

Lied 490

4. O machtigen, o koningen, wees wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vrees God den 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.
Viool/piano

Cavatina

Gebed

Eeuwige God,
Gij hebt de nacht doorbroken
met het licht van uw liefde,
uw nabijheid betoond
in de geboorte van een Kind.

Heden zult gij zijn glorie aanschouwen

Joachim Raff

In Hem
brengt U ons samen,
in Hem
schenkt U ons hoop.
Verlicht zo ons hart
dat uw trouw en goedheid
ons vervulle
en wij ons dankbaar richten
op het rijk dat komen gaat.
Amen
allen gaan staan
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allen gaan zitten

Bemoediging en drempelgebed

Smeekgebed

I = voorganger, II = allen

Kyrie- en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’ 299 f

5

6

allen gaan staan

Zingen

Komt allen tezamen
Lied 477

2. 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 dien 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 dien Koning.
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4. 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 dien Koning.
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed
van het feest

Eeuwige en Ongeziene,
die onze God wilt zijn,
open uw hemel
en maak het licht op aarde,
opdat wij in de ogen van het Kind,
dat in deze nacht geboren is,
uw aangezicht bespeuren
en voorgoed mogen weten
hoezeer Gij ons liefhebt
en met ons wilt zijn,
alle dagen en nachten van ons leven,
tot in eeuwigheid.
Amen

Zingen

2. 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.

Komt, verwondert u hier, mensen
Lied 478

3. 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!
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voorganger:
Wij roepen het heilig Evangelie
van de geboorte van onze Heer en Heiland!

Dienst van het Woord
Profetenlezing

Jesaja 9:1-6

Antwoordpsalm

Zing een nieuw lied, alle landen

de gemeente gaat staan

Psalm 96 a
refrein: allen, coupletten: cantorij

Halleluja

Alleluia

William Boyce (1711-1779)

Lezing Evangelie Lucas 2:1-20
Zingen

Nun komm, der Heiden Heiland
Balthasar Resinarius (ca. 1486-1544)

in combinatie met Lied 433:4
cantorij:
Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt!
Dass sich wundre alle Welt,
Gott solch’ Geburt ihm bestellt.

1. Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.
refrein
2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.
refrein

allen:
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

3. Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.
refrein

cantorij:
Lob sei Gott dem Vater g’tan,
Lob sei Gott sein’m ein’gen Sohn,
Lob sei Gott dem Heil’gen Geist
Immer und in Ewigkeit.

4. Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:
zie, uw verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw koning, want Hij is nabij!
refrein

de gemeente gaat zitten

Uitleg en verkondiging
Viool/piano
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Salut d’amour

Edward Elgar

Zingen

Hoor de eng’len zingen d’eer

Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Lied 481

3. 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 de eer
van de nieuw geboren Heer!

Gebeden en gaven
Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: …... zo bidden wij

Stil gebed
Onze Vader
Cantorij

Jesus bleibet meine Freude
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

2. 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.

Wohl mir, daß ich Jesum habe,
o, wie feste halt ich ihn,
daß er mir mein Herze labe,
wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
und sich mir zu eigen gibet;
ach, drum laß ich Jesum nicht,
wenn mir gleich mein Herze bricht.
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Inzameling van de gaven 1. Diakonie 2. Kerk

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.

Orgelspel
allen gaan staan

Slotlied

Eer zij God in onze dagen
Lied 487

Zending en zegen

Muziek

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.
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.
15

16

