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Welkom,
openleggen van de Bijbel, aansteken van de kaarsen.
We gaan staan en ZINGEN Gezang 477: 1 en 5.
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Zingt aarde en hemel, zingt nu englenkoren,
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.
Stilte - Beginwoorden - Groet
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer.

Lied 471
Cantorij: vers 1
In dulci jubilo, onze vreugd is groot.
Hartenwens geboren, ligt kraaiend in het stro,
staat als de zon te gloren, bij moeder op haar schoot.
Canta Domino, canta Domino.

Allen: vers 2
O, Jesu parvule, U leeft met ons mee,
troost mij in mijn lijden, o puer optime.
Uw komst zal ons bevrijden, voorbij zijn ach en wee.
Schenk ons pais en vree, schenk ons pais en vree.
Cantorij: vers 3
Hoor, heel de engelenschaar jubelt Gloria,
in excelsis Deo, o waren wij ook daar.
De aarde en de hemel, ze zingen met elkaar
nova cantica, nova cantica.

Kyriegebed, afgesloten met:
v: Zo roepen wij tot U:
A: Heer, ontferm U!
v: Christus, ontferm U!
A: Heer, ontferm U!
De cantorij zingt: Lied 1005.
Wij allen ZINGEN het Refrein.
Zoekend naar licht, hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw Woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein: Christus, ons licht,…
Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de Vredevorst!
Refrein: Christus, ons licht,…
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein: Christus, ons licht,…
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein: Christus, ons licht,…
Korte tekst door de voorganger

We gaan staan en ZINGEN het Groot-Gloria,
Lucas 2: 14, Het Ere Zij God!
Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen.
(bundel Johan de Heer Gezang 48)
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met / voor de kinderen
Lied 479
Cantorij: vers 1
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is Hij:
de vorst van Gods barmhartigheid!
Allen: vers 2
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.
Cantorij: vers 3
Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Stem, mensen, met de engelen in,
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin!
Allen: vers 4
Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied,
Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.
Schriftlezingen:
Jesaja 9: 5 en 6 en Titus 2: 11 t/m 14

We ZINGEN Gezang 487: 1 en 3.
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. (2x)
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree, Kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. (2x)
Lezing van Lucas 2: 1 t/m 5
We ZINGEN Gezang 473: 1.
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond.
Zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Lezing van Lucas 2: 6 en 7
We ZINGEN Lied 503.
Cantorij: vers 1
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.
Allen: vers 2
Wij lezen Gods wezen in-het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in-ons donkerste uur.
Cantorij: vers 3
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis,
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.
Allen: vers 4
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

Lezing van Lucas 2: 8 t/m 20
We ZINGEN Lied 475: 1 en 3.
Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.
Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.
Overdenking
We ZINGEN Lied 486:1.
Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
Gebeden en oecumenisch Onze Vader
Mededelingen en Aandacht voor de collecten
We gaan staan voor ons SLOTLIED: Lied 481: 1 en 3.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

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 englen zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!
Wegzending en Zegen,
gesproken Amen,
gevolgd door het ZINGEN van
Lied 483: 1 en 3.
Stille Nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
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!

Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door:
- dhr. Piet den Ouden, organist
- ds. Wim Lolkema, voorganger
- de cantorij o.l.v. mw. Gertje van Elsäcker

