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VOORBEREIDING
Vooraf luisterlied: 478: 1, 2
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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.
Welkom en mededelingen
Luisterlied 473 1, 2 en 3
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2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabrie?l 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.

Ontsteken van de vijfde kaars op deze kerstmorgen
Woorden van bemoediging					

(staand)

v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Zijn liefde kreeg een menselijk gezicht in Jezus, onze Heer.
Hij is het kompas voor al ons leven en samenleven.
g. Geprezen zij zijn naam!
v. Neem weg, Heer, wat instaat tussen U en ons.
Richt ons op en trek met uw woord van liefde, Jezus Messias,
een lichtend spoor in onze wereld.
g. Maak ons zo tot dragers van een nieuwe toekomst. Amen!
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Luisterlied: 98: 1 en 4

4. Laat alle zeeën, alle landen,
hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
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Gebed van inkeer
Lofzang: 468 1, 2, 3 en 4

2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
3. Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heil'gen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.
4. Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Groet: v. De HEER zij met u!
g. Ook met u zij de HEER!
Gebed bij de opening van de schriften
Eerste lezing: Jesaja 52: 7-10
Luisterlied: 496: 1, 2, en 3
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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.
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.
Tweede lezing: Johannes 1: 1-14
Lied: 488
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2. Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
4. Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.
5. Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.
Verkondiging
Orgelspel: Gezang 26:1, 3 en 4 LdK
1. Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
3. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.
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4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, uitmondend in
				
het samen gebeden Onze Vader
Lied: 487 1, 2, en 3					
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(staand)

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.
Wegzending en zegen
Lied: Ere zij God, 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 den hoge
Ere zij God in den 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

Gezegende kerstdagen
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Bij de voorplaat

kerstmis
Titel:

Natalis Christi
Geboorte van Christus
Omschrijving:

Maria en Jozef geknield bij Christus in de kribbe; achter
hen de os en de ezel, in een stal met gehavend dak.
In ornamentlijst met links de herders, rechts de vrouwen
die het kind komen aanbidden.
In de vier hoeken scènes uit het Nieuwe Testament
in ovalen. Middenboven engelenkoren bij een wimpel
waarop de Latijnse tekst: Vera...canunt.
Gravure naar opntwerp van Johann Sadeler en Marcus
Gheeraerts.
Antwerpen 1560 - 1600

(mogelijk)

Rijksmuseum te Amsterdam

