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Voor de dienst: “Spirituals” door Marianne Stadlander
✤Welkom en mededelingen/ ontsteken van de
kaarsen
✤zingen: Lied 2-55 (Uit: Liefste lied) 1 t/m 6

2. “Vrees niet!” zei hij — want diepe angst benam hun alle zicht —
aan u, aan iedereen breng ik dit vreugdevol bericht:
3. De Davidsstad is weer de plaats waar heil ter wereld kwam
Een Davidszoon, als nieuwe loot aan de gevelde stam.
4. En dit zal u het teken zijn: zie, alles wat u vindt
zijn doeken en een krib als wieg. Daarin een Koningskind!’
5. Dit woord kreeg vleugels, groeide tot een hemel vol van licht,
gevuld met een welluidend lied, door engelen gedicht:
6. De hoge God alleen zij eer en ieders lof gewijd!
de mens die van zijn liefde leeft vindt vrede aardewijd.

✤ Bemoediging en groet
✤ Gebed
✤ Solozang: Hirten wachen im Feld
Peter Cornelius(1824-1874)

✤ LICHT(Genesis1, 1-5)
✤ Lied 505 : 1, 2, 3 In de nacht gekomen

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.
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.
✤ VRIJ (Jesaja 9, 1 - 6)
✤ 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.
✤ TELG (Jesaja 11, 1-9)
✤ Solozang (Er is een roos ontloken)
✤ Gedicht “Als u” (Hans Andreus)

Als u het lieve Kind in de kribbe
genoeg beschouwd hebt,
ga dan niet weg.
Maak eerst zijn ogen tot uw ogen,
zijn oren tot uw oren
en zijn mond tot uw mond.
Maak zijn handen tot uw handen,
zijn glimlach tot de uwe.
Dan herkent u in ieder mens
uw broeder, uw zuster.
Als u hun tranen droogt en hun vreugde deelt,
dan is God's Zoon waarachtig geboren
en moogt u zich verheugen.

✤ Lied 496 : 1, 3 Een ster ging op uit Israel

3. 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.

✤ KIND(Lucas 2, 1-20)
✤ Lied 481: 1, 2, 3 Hoor de engelen zingen d’eer

2. Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, 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 engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren 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 engelen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
✤ WOORD
(Johannes 1, 1 - 14)
✤ Solozang: Weihnachtsgefühl (Richard Strauss) en
Lully, lullay, thou little tiny child (1591, onbekend )

✤ Uitleg en verkondiging

✤ Solozang Maria Wiegenlied (Max Reger)
✤ Lied 476 : 1, 3, 4. Nu zijt wellekome

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 ootmoedig’lijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat Kinde, dat alle ding behoudt, Kyrieleis.

✤ Gebeden
✤ Slotlied 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 excelcis Deo

✤ Uitzending en zegen (Gezongen)
V :....
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...
Gemeente:
Zegen ons en behoed ons
doe lichten over ons uw aangezicht
(1) en wees ons genadig
(2) en geef ons vrede
Kerstcollecte: normaal gesproken bij de uitgang maar
nu kunt u overwegen uw gift over te maken naar bankrekening
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Beknopte toelichting bij de lezingen
De opzet van de liturgie is geënt op de Engelse liturgie voor de dagen rond
Kerstmis: “A service of nine lessons and carols”.
Voor vanmorgen is gekozen voor vijf- in plaats van negen lezingen, die alle
kunnen toewijzen naar— of verbinding hebben met— de komst van het Kerstkind
in de wereld. De lezingen zijn samengevat in een themawoord dat probeert de
kern van het te lezen bijbelgedeelte te raken.
LICHT
VRIJ
TELG
KIND
WOORD

bij Genesis 1, het begin, als het eerste woord dat gesproken
wordt: licht. Met het licht begint het leven.
bij Jesaja 9, Het licht gaat opnieuw schijnen voor een volk in
onderdrukking, het licht maakt vrij van donkerheid.
bij Jesaja 11, Er zal gebeuren wat niet meer werd verwacht:
het dode hout brengt een telg voort die toekomst zal geven
bij Lucas 2, Als inlossing van die oude belofte wordt in
Bethlehem een Davidszoon geboren
bij Johannes 1, We zijn terug bij het begin, een nieuw
begin wordt geboren; hier ontmoeten Woord en licht elkaar
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