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Thema: Déze is het!

Dinsdag 24 december 2019

Orgelspel
Woord van welkom
De kaarsen worden aangestoken en de Bijbel wordt
opengelegd.
We gaan staan en zijn een moment stil voor God.
We ZINGEN: Lied 477: 1, 3 en 5 (verzen 1 en 5 allen; vers 3
cantorij )
Allen

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Cantorij

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 die Koning.
Allen

5 Zingt aarde en hemel, zingt nu englenkoren,
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.

Beginwoorden en Groet
We gaan zitten
De cantorij zingt: Es ist ein Ros entsprungen, Carl Orff.
We ZINGEN: Lied 473: 1 en 3 (vers 1 cantorij; vers 3 allen)
Cantorij

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond
Zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.
Allen

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.
Gebed in de kerstnacht
We ZINGEN: Al wie dolend in het donker, (vers 1 cantorij; vers
3 allen)
Cantorij

1. Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht.
Allen

3. Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.
Eerste Schriftlezing: Jesaja 9 : 5 en 6.
De cantorij zingt: Zum Gloria / Ehre sei Gott (Franz
Schubert).
Tweede Schriftlezing 1: Lucas 2 : 1 – 5
We ZINGEN: Lied 482: 1.
1 .Er is uit ’s werelds duistre wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
De aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!
Tweede Schriftlezing 2: Lucas 2 : 6 en 7
We ZINGEN: Lied 503: 1, 2 en 4 (vers 1 cantorij; verzen 2 en
4 allen)
Cantorij

1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.

Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.
Allen

2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!
Tweede Schriftlezing 3: Lucas 2 : 8 – 14
We ZINGEN: Ere Zij God.
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de
hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de
hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Derde Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 5 en 14
De cantorij zingt: Evangeliemotet In het begin was het
Woord. (Willem Vogel)

Overdenking
We ZINGEN: Lied 475: 1 en 2.
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.
2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.
Gebeden en Onze Vader
ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW KONINKRIJK KOME
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID

IN EEUWIGHEID
AMEN
Collecten en orgelspel
1e collecte Kinderen in de Knel
2e collecte Pastoraat en Eredienst
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 481: 1 en 3.
1. Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede-op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
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 englen zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!
Wegzending en Zegen, gezongen Amen,

We ZINGEN: Lied 483: 1, 2 en 3 (vers 1 cantorij; verzen 2 en
3 allen)
Cantorij

1. Stille Nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Allen

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,
wordt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor.
Leer m’U danken daarvoor.
3. Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door:
de cantorij o.l.v. dhr. K. Smagge
mw. G. van Elsäcker, organist
ds. W. Lolkema, voorganger.

