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Orde van dienst
dinsdag 25 december 2018, 10.00 uur
om 9.45 uur bekende kerstliederen zingen

Kerstochtend

Ds. H.H. Schorren
E. Leijen; M. van Ingen
M. Vedder
Diederik Bos
Jorn Leijen
Caroline Jobse

Liturgische bloemschikking
De schikking sluit aan bij het thema van de kerstcampagne van Kerk-inActie ‘Geef licht’.
In vier weken tijd zijn wij vanuit het donker gekomen naar het Licht van
Christus’ geboorte en Gods vleesgeworden belofte.
De basisvorm is een kubus, als beeld van de aarde. De vierkanten verwijzen
naar de vier windstreken - de ‘einden der aarde’ - en naar de 4 elementen:
aarde, water, lucht en vuur. De ondergrond is wit, de kleur van feest en
Licht. De donkere aarde is bekleed met Licht, verbeeld door de witte kaars,
witbloeiende bollen en witte orchideeën.
Vandaag is het Kerstfeest!
Wie het Licht ongehinderd binnen laat komen, die ‘ziet’, ‘keert zich om’ en
wordt een kind van God, dat het Licht kan laten zien en doorgeven aan anderen.

Kindernevendienst
Dit jaar lazen we op de vier zondagen van Advent verhalen van drie verschillende profeten, uit het oude testament. Het volk Israël is gevangengenomen, hun land is verwoest, ze zijn afgevoerd naar Babylonië, moeten
leven in ballingschap. Maar er komt bevrijding. De profeten laten zien wat
komen zal. Zij kondigen Gods nieuwe toekomst aan. Vandaag lezen we het
kerstverhaal uit Lucas 2: 1-21. We bekijken de lichtgevende ster. ‘Jezus, de
redder op wie de mensen wachtten, wordt geboren’. Welk symbool hoort
daarbij? Wat horen/zien we in het toneelstukje? En wat komt er vandaag
uiteindelijk tevoorschijn op de grote poster?
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LdK 131

Liederen voor de dienst
LdK 26

O Bethlehem, klein-grote stad,
klein van begrijp, maar groot van waarde,
gij zijt het allereêlste vat
en d’allerrijkste stad der aarde.
Verheug u dan, o Israël,
hoe mocht m’u blijder boodschap brengen?
Tot u zo komt Immanuël,
wilt uit der zonden slaap ontspringen.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht.
De heerschappij zal hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van van genaad’ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ’t oog des Vaders treên.

O Koning Christe, Prinse groot,
Hoe wordt Gij hier aldus gevonden
in hooi, in stro, in zulken nood,
in arme doekskes teer gewonden!
Gij hebt het firmament gemaakt,
alwaar U loven ’s hemels geesten;
maar nu geheel bloot ende naakt
ligt Gij in ’t midden van de beesten!

O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel.
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel.
Des Heren ijver zal bewerken
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid.
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LdK 140

LdK 141

Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in een stal geboren Heer.
Laat uw lof lied samenvallen
met het lied der heil’gen alle,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Aan de Koning uitverkoren,
uit een Maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren,
onze lof en eer en prijs!

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het duister breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen!
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Orgelspel

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.

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

Welkom
Stilte
Orgelspel
Gedicht bij het aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
tijdens het volgende lied worden de kaarsen aangestoken

Zingen

In de nacht gekomen
Lied 505, t. André Troost, m. Gustav Holst

De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge 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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2. In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage
milde overmacht.

Zingen

3. In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

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!

Komt ons in diepe nacht ter ore
Lied 489: 1 en 2
t. Huub Oosterhuis, m. Psalm 118

Donker is de wereld,
duister ook vaak ons hart.
Zoeken willen wij
het licht van uw ogen.
Zegen ons ook
met uw licht!

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.

Bij uw licht zien we elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw gezicht
voor ons niet verborgen.
Zegen ons ook
met uw licht!
Amen

Smeekgebed
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Kyrie- en Gloriahymne
‘U alle eer’ (299e), t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel
I = voorzang, II = allen

allen gaan staan

allen gaan zitten

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed
van de dag

Liefde
is het licht
waarmee Gij vandaag ons raakt,
Liefde
als een Woord met vleugels
van alzo hoge,
als een Mens met erbarmen,
ons zo nabij.
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Liefde
als een goede tijding,
als een beter vaderland,
een onderdak voor ons allen.
Nergens
zo goed te lezen,
zo verstaanbaar gemaakt
als in de geboren herder Jezus Messias.
Gezegend zijt Gij
om Hem:
dat Hij met U
in de eenheid van de Geest
moge leven in gloria!
Amen

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.

Aandacht voor de kinderen
Lied met de kinderen zie inlegvel
de kinderen gaan naar de nevendienst

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

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

Jesaja 52: 7-10

Antwoordpsalm

Zing een nieuw lied voor God de Here

allen gaan staan

Evangelielezing

Psalm 98: 1 en 3
t. J.W. Schulte Nordholt en J. Wit, m. Psalm 118

Johannes 1: 1-14

Acclamatie

allen gaan zitten

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
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Zingen

Een ster ging op uit Israël

Dienst van Gebeden en gaven

Lied 496; t. Jan Duin, m. Engeland

Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: …... zo bidden wij

(Liedboek 368c)

Stil gebed
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
Lied met
de kinderen
De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.
Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na,
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.
15

16

Midden in de winternacht
Lied 486
t. Harry Prenen, m. kerstlied uit Catalonië

Slotlied

Hoor, de eng’len zingen d’eer
Lied 481
t. Willem Barnard, m. Felix Mendelssohn-Bartholdy

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Zie, reeds staat de morgenster, stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel bim-bam, laat de trom, rom-bom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

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
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer!

Mededeling voor de kinderen
allen gaan staan
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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!

Mededelingen

De Pauluskerk wenst iedereen gezegende dagen toe
en nodigt ieder van harte uit voor het bijwonen
van een van de volgende diensten

Zondag na Kerstmis
zondag 30 december, 10.00 uur
voorganger: ds. L. Schoonderbeek (Amersfoort)

Zending en zegen

Oudejaarsavond
maandag 31 december, 19.30 uur
voorganger: ds. H.H. Schorren

Zingen

Nieuwjaarsochtend
dinsdag 1 januari, 10.30 uur
voorganger: ds. H.H. Schorren

Ere zij God
Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen.

Orgel/trompet

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.

Wij nodigen ieder van harte uit
voor koffie, thee en limonade

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 (0346-262912, scriba@pauluskerkbreukelen.nl). In ieder geval bent u
heel hartelijk welkom in onze gemeente.
Naam: ………………………………………
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Tel. …………………

Adres:
20 ………………………………………………………………

