Welkom
Joy to the world (Marja Lemmers)
Aanvangslied:LIED 477: 1, 2, 3, 4 (Komt allen tezamen )

2. De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar het schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden (3x), 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 (3x), 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 (3x), die koning.

Bemoediging en groet
LIED 473 : 1, 2, 3 (Er is een roos ontloken)

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

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
Away in a manger (Marja Lemmers)

1e lezing

Jesaja 9, 1 - 6 (NBV)

LIED 482 : 1, 3 (Er is uit ’s werelds duistere wolken)

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.
2e lezing

Lucas 2, 1 - 20 (NBV)

na vers 13:
LIED 487 : 1, 2. (Eer zij God in onze dagen)

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.

Eer zij God, die op de aarde
naar ons toegekomen is
Gloria in exelcis Deo (2x)
Vervolg Lucas 2: 15 - 20 (NBV)

God rest ye merry gentleman
(Marja Lemmers

De stilte van Kerstmis (Anton van Duinkerken)
’t Laatste geluid op straat waarnaar ik luisterde
viel stil
De laatste vogelkeel, nu heel de lucht verduisterde
viel stil
En in mijn hoofd elke gedachte,
in mijn hart ieder verlangen, in mijn ziel
de twijfel of Gij met mij waart of mij verliet
viel stil
Lang zocht ik in de stilte
naar de bron van mijn gezangen:
ik vond een kind, dat in de kribbe sliep
en ieder lied viel stil.

Muziek (Thea Stadlander)
Uitleg en verkondiging
Muziek (Thea Stadlander)
Gebeden

Slotlied

LIED 481: 1,(Hoor,
3
de engelen zingen d’eer)

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 d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Zegen

“De Levende zegene en behoede u;
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig;
De Levende verheﬀe zijn aangezicht over u
en geve u vrede”
Allen
Zegen ons en behoed ons
doe lichten over ons uw aangezicht
[1] en wees ons genadig [2] en geef ons vrede
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