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VOOR DE DIENST
we zingen enkele bekende Kerstliederen`
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
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 die 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 die Koning
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 die Koning
1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.
2. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. Kyrieleis.

3. Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.,
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!
2. De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.
3. Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt
binnen)

welkom
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel
– de gemeente gaat staan –

DIENST VAN HET VOORWOORD
aanvangslied 489 : 1
1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
Kerstgroet en bemoediging
drempelgebed
vervolg aanvangslied 489 : 2
2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
– de gemeente gaat zitten –

kyrie
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van
de wereld en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid
heeft geen einde.
smeekgebed
v: ….., zo bidden wij:

g:

glorialied 487
1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
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.
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.

DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
aandacht voor de kinderen “Een kijkje in de stal”
Als inleiding zingen we lied 485: regel 1: gemeente; ; regel 2 en 3:
voorganger

1. Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
v.: Ik heb eens gekeken in een oude stal,
daar zag ik een wonder, dat ‘k vertellen zal.
2. Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
v.: ‘k Zag een os en ezel, bij een voederbak.

’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.
3. Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
v.: Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou.
En daarbij stond Jozef, die het warmen wou
4. Zeg eens herder, zag je soms nog meer?
v.: ‘k Zag toen dat Maria ’t Kind in de armen nam.
Os en ezel keken, ook een heel klein lam.
5. Zeg eens herder, is het lief en mooi?
v.: Mooier dan het zonlicht, mooier dan de maan.
Mooier dan de hemel, waar de sterren staan.
6. Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
v.: Ja, het vraagt om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.
– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst –

schriftlezing 1e gedeelte van het Kerstevangelie: Lukas 2 : 1 – 7
zingen lied 478
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind !
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
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
3. Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kibbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huisken zonder slot.
4. 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!
schriftlezing 2e gedeelte van het Kerstevangelie: Lukas 2 : 8 - 20
zingen lied 506
1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Refrein

Wij loven U, koning en Heer!,
koning en Heer.
Wij loven U, koning en Heer!
2. Al bent U nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Refrein
Wij loven U, koning en Heer!,
koning en Heer.
Wij loven U, koning en Heer!
3. Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad.
Al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij u eens verslaat
Straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat.
Refrein
4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
Daar ligt Hij in een stal
Die koning in Jeruzalem
Voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
En blij bazuingeschal.
Refrein
verkondiging
meditatief orgelspel
zingen lied 503
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.
2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
die kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
3. Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis,
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.
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!
– onder het naspel komen de kinderen terug –
– de gemeente gaat staan –

belijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest
van
Messias Jezus de enigheid van de Here God
Hoor Israël.
g: DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben

met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf.
g: AMEN
zingen 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 d'eer
van de nieuw geboren Heer
– de gemeente gaat zitten –

DIENST VAN HET ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g:

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

mededelingen
inzameling van de gaven
eerste collecte: Kinderen in de Knel
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
– de gemeente gaat staan –

slotlied 496
1. Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot die nacht begon zijn Rijk.

2. 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.

HEENZENDING EN ZEGEN
v:..........
g:

uitleidend orgelspel

