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Muzikaal intermezzo
Welkom en mededelingen
Zingen – Lied 477 : 1, 3, 5

gemeente gaat staan

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
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.
5. Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Belofte en groet
Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : Genade en vrede voor u en voor jou
Gemeente : En voor heel onze wereld!
Voorganger : Amen
gemeente gaat zitten
Gebed
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Zingen – Lied 483
1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
3. Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
Koor

Waar is de Redder?

Creator of the stars of night

Kom Immanuel
Lezing uit de bijbel - Matheus 1 : 18 – 25
18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde,
bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die
een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en
dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei:
‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal
een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk
bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling
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zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De
maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam
Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 Jozef
werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen:
hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen
gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf
hem de naam Jezus.
Kerstmeditatie ‘Wonderlijk’
Zingen – Lied 496 : 1, 3
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.
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.
Koor

Hoor d’engelen

Hemels kind, kind in een kribbe

The light will come
Dank- en voorbeden
Collecte
Tijdens de collecte muzikaal intermezzo –
‘What child is this?’ (Joel Raney)
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Zingen – Lied 487
1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze 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.
Zegen
Samenzang met het koor : ‘Ere zij God’
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den 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 den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Tijdens het uitgaan van de kerk muzikaal intermezzo –
‘A merry tango’ (Joel Raney)
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