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kerstmorgen
25 december 2019

Ter inleiding: Vandaag vieren we met jong en oud
voluit feest. We horen hoe het licht van God
doorbreekt in de geboorte van Jezus. Wij mogen op
onze beurt lichtdragers voor de wereld worden.
We zingen mooie kerstliederen, zoals het mooie
engelenlied van Margaret Rizza en een vrolijk lied met
de kinderen. Met de cantorij en Marc en Henrike
Schippers en fluitiste Corien Damsteegt wordt het
feest compleet.

Bij de bloemschikking:
De kroon op de kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt
afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid,
licht omdat leven veel licht nodig heeft.
In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol
die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel
waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie
steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met
het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes
en geurende bloemen.
VOOR DE DIENST
lied

can+ G

:

Venite (Taizé) Komt laten we aanbidden

Lied

G

:

lied 476: 1, 3 en 4
-1-

3.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.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.
4.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.

muziek

P+P

:

J. Pachelbel: Partita ‘Christus, der ist mein leben’

O

:

Woord van welkom en mededelingen

VOORBEREIDING
welkom

we gaan staan
intochtslied

G+ can

:

2. De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
stil gebed
groet, bemoediging

V

:

lied 477: 1, 2 en 4

we gaan zitten

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' 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

Onze hulp is de naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die ons zijn liefde en trouw laat zien,
want vannacht is Jezus voor ons geboren.
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Aansteken van kaars(en)

k

:

psalm

G

:

lied 98: 1, 2 en 3

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
kyrie

V

:

smeekgebed
afgesloten door: lied 301h
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3. Laat heel de aarde 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.

gloria

Lied 478: 1, 2, 4, 5 en 6

2.Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.

5.Hij wordt een knecht en ik een heer:
wat win ik veel daarbij!
Waar vindt men zoveel gulheid weer
als Jezus heeft voor mij,
als Jezus heeft voor mij.

4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs:
Hij neemt ons vlees en bloed
En geeft ons in zijns Vaders huis
Zijn eigen overvloed,
Zijn eigen overvloed.

6.En nu ontsluit Hij weer de poort
van ’t schone paradijs.
De cherub staat er niet meer voor.
God zij lof, eer en prijs!
God zij lof, eer en prijs!

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed

V

:

met de kinderen

V

:

gesprek

evangelie

L

:

Lucas 2: 1- 20

lied

can

:

How far is it to Bethlehem?
(Tekst trad. Muziek Chesterton)

How far is it to Bethlehem?
Not very far.
Shall we find the stable room
lit by a star?
Can we see the little Child?
is He within?
If we lift the wooden latch
may we go in?
May we stroke the creatures there
ox, ass, or sheep?
May we peep like them and see
Jesus asleep?
If we touch His tiny hand
will He awake?
Will He know we've come so far
just for His sake?
.
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Great kings have precious gifts
and we have naught
Little smiles and little tears
are all we brought.
For all weary children
Mary must weep
Here, on His bed of straw
sleep, children, sleep.
God in His mother's arms
babes in the byre
Sleep, as they sleep who find
their heart's desire

evangelie

V

:

Johannes 1: 1-18

lied

G

:

lied 482: 1 en 3

3.Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal hetendie zoon zal ons tot vader zijn!
uitleg

V

:

lied

can + G :

Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Verkondiging
Song of the angels, M. Rizza
Het werk van kerstmis begint,
als het engelenkoor zwijgt,
de ster verdwenen is uit de lucht
en de koningen en prinsen naar huis zijn
en de herders terug zijn met hun kudde.

When the song of the angels is stilled,
when the star in the sky is gone.
When the kings and princes are home,
when the shepherds are back with their flocks.
The work of Christmas begins:
to find the lost,
to heal the broken,
the work of Christmas now begins.
To feed the hungry,
to release the prisoner,

The work of Christmas begins, the work of
Christmas begins:
to rebuild the nations,
to bring peace among people,
to make music,
to make music, to make music in the heart.
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GAVEN EN GEBEDEN
inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen.
De gaven zijn bestemd voor:
1. Kinderen in de knel

2. kerk

muziek

O+P+F

:

A. Adam : ‘Cantique pour Noël’

gebeden

V+D

:

Voorbeden … afgesloten door:

G

:

en het licht schijnt in de duisternis

stil gebed
G

:

ONZE VADER (oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
De kinderen komen terug uit de nevendienst.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche.
Kerstlied met de kinderen ki+ G

:

Goed Nieuws
Hierna gaan we staan.

slotlied

G

:

lied 481
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2. Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit eenmaagd
Op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
Tussen alle mensen in
In het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen d’eer
Van de nieuwgeboren Heer!
uitzending

V
G

:
:

muziek

O

:

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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Zegen
AMEN
M. Dupre: Fugue et Toccata ‘Adeste Fidelis’

Bij de uitgang ligt de speciale
kersteditie van de zondagsbrief.
Neemt u een exemplaar mee?
De kerkenraad wenst u
gezegende kerstdagen.
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