Kerstnacht Pauluskerk

Intrede

maandag 24 december 2018

Orgelspel

Stilte
Laus Deo, salus populo
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
allen gaan staan

Cantorij

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
Psalm 2:1, t. Muus Jacobse, m. Geneefs Psalter
z. Felix Mendelssohn Bartholdy

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
’t Is tegen het gezag van God de Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
‘Kom’, zeggen zij, ‘laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!’
Zingen

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
Psalm 2: 2, 3 en 4

Voorganger
Ouderlingen
Diaken
Organist
Blazers
Cantorij

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’.

ds. Harold Schorren
D.E.E. Figee, A.J. van der Velde
J. Boonacker
Diederik Bos
Mark-Jan Kloet, Joost Danvers
o.l.v. Arnoud Heerings

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,
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tijdens het volgende lied wordt het licht binnengebracht

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
t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers

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.
Drempelgebed

Heden zult gij zijn glorie aanschouwen

Uit het duister
vrijgevochten
klieft het Licht
de langste nachten.
Hooggehouden
Licht uit Licht,
overmacht
van louter liefde,
word ons heilig vuur!
Van de hemel
levensteken,
waakvlam
in de nacht op aarde:
kom, ontvlam hier,
lok en leid ons
met uw lieve licht.
Amen
(Sytze de Vries, ‘Bij gelegenheid I’)
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allen gaan zitten

Kyrie- en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’
299 f
t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en laten wij zijn Naam prijzen
want zijn barmhartigheid kent geen einde:
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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.

Zingen

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.

Komt allen tezamen
Lied 477, m. Adeste fideles
t. C.B. Burger (1, 2 en 4), Jan Willem Schulte Nordholt (3)

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

De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ‘t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
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Zingen

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
t. Emmerik 1645, m. Gent 1856

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 heilige Schrift
Profetenlezing
Antwoordpsalm

Jesaja 9:1-6
Zing voor de Heer op nieuwe wijze
Psalm 96:1
t. Jan Willem Schult Nordholt en Jan Wit, m. Genève 1562

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

Zingen

Hoor de eng’len zingen d’eer
Lied 481
v. Willem Barnard, m. Felix Mendelssohn Bartholdy

de gemeente gaat staan

Halleluja

338 a

voorzang:

Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.
allen:
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Lezing Evangelie Lucas 2:1-20
Acclamatie

339 c

Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Here Christus, ‘s 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

de gemeente gaat zitten

Uitleg en verkondiging
Muziek

For unto us a Child is born

G.F. Händel
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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!

Gebeden en gaven
Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: …... zo bidden wij (368c)

Inzameling van de gaven 1. Diakonie

Stil gebed
Onze Vader

2. Kerk

Tijdens de collecte zingt de cantorij:

369 b

Wohl mir, daß ich Jesum habe
Johann Sebastian Bach (1685-1750), BWV 147 nr. 6

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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Goed is ’t mij Jezus te hebben,
o, hoe vast toch houd ik hem;
dat hij mij het hart mocht sterken
als ik ziek en treurig ben.
Jezus heb ik, die mij liefheeft
en zich mij als mijn bezit geeft;
daarom laat ik hem niet gaan,
al bezweek mijn hart eraan.

Orgelspel
Cantorij

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.

Von Himmelhoch
Maarten Luther (1483-1546)
allen gaan staan

Zending en zegen
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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.

orgel
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Eer zij God in onze dagen
Lied 487
t. Willem Barnard, m. Frans volkslied

Iedereen is 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.
Vanaf 9.45 zingen we bekende kerstliederen.
Wij hopen u weer te begroeten.

Afbeelding voorzijde:
Pieter Bruegel, De geboorte van Christus
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