Moge God je zegenen met ontevredenheid over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties opdat jij onverschrokken de waarheid
mag onderzoeken vanuit de liefde diep in je hart.
Moge God je zegenen met woede over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen opdat jij
onophoudelijk mag werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede voor allen.
Moge God je zegenen met tranen die vloeien met hen
die lijden aan pijn en afwijzing, honger en oorlog of het
verlies van een geliefde opdat jij je hand mag uitsteken
en hun pijn in vreugde mag veranderen.
En moge God je zegenen met genoeg dwaasheid om te
geloven dat jij een verschil kan maken in deze wereld
opdat jij kan doen wat anderen voor onmogelijk houden om rechtvaardigheid en vriendelijkheid te brengen,
voor allen.
Ben ik die dwaas, die er op durft te vertrouwen dat ik
het verschil kan maken in deze wereld?
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gezang 482:1, 2 en 3
Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!
De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten de velden vol van overvloed.
Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten die zoon zal onze 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.
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gezang 478: 1 en 3
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der ziele wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, onder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood.
gezang 483: 1en 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!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
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gezang 476: 1 en 2
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
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.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar."
Kyrieleis.
gezang 477: 1, 2 en 4
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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,
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komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
orgelspel
AANVANG DIENST: 22.30 uur
woord van welkom en begroeting
- allen gaan staan –

woorden Huub Oosterhuis – melodie H.J. Gauntlett
1 .Uit het duister hier gekomen
3. Nacht waarin zou zijn geboren
mensen van de wereldnacht
die de naam heeft dat Gij redt –
onbestemd verward in dromen
morgentaal in onze oren
niet vermoedend wie hen wacht
hemel op ons hoofd gezet
zoekend of een woord opgaat
ogenwenkend woord van U
als een ster van dageraad.
nieuw getijde dat is nu.
2. In een sleur van ongenade
in elkaar verward en blind
slepen wij ons voort ten kwade
als niet Eén ons zoekt en vindt.
Als niet gij de nacht bezweert
onze gang ten goede keert.

4. Zeg ons dat Gij niet zult slapen
Eerste Stem die nimmer zweeg
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar uw licht.

- allen gaan zitten –

Smeekgebed in de Kerstnacht – Tijdens de gebedsintenties steekt een diaken
steeds één kaars aan. Het licht van de paaskaars wordt met de hupkaars naar de
kaarsen voor de gebedsintenties gebracht.
Wij ontsteken vijf kaarsen
omdat we op deze kerstnacht willen stilstaan
bij de donkere plekken op deze aarde,
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plaatsen waar vrede
geen schijn van kans krijgt.
(1) Wij ontsteken een licht voor
mensen, ontredderd,
waar leven alleen nog maar
vluchten en overleven is…
(2) Wij steken een licht aan
voor alle kinderen in deze wereld
kinderen zonder thuis
kinderen met honger
kinderen wier leven bedreigd wordt…
(3) Wij ontsteken een licht voor ieder
voor wie het feest van kerstmis
geen feest kan zijn
omdat bitterheid en diep verdriet
heel hun leven bepalen …
(4) We steken een kaars aan
voor wie in deze nacht
geplaagd worden door
verdrietige herinneringen
en voor hen die alle vertrouwen
in mensen hebben verloren…
(5) Wij ontsteken een kaars voor diegenen
die zo op zoek zijn naar een thuis voor hem die moeten wonen
waar zij niet thuis zijn
en waar zij thuis zijn geen woning meer hebben:
Hun namen, hun gezichten
zullen ook nu ons tot metgezel zijn, om hen houden wij dit licht brandend.
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gezang 518: 1 en 6
Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendlijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven
stralend, vorstelijk verheven.
Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen zingen,
dansen springen
voor den Here
die de Koning is der ere.
Lukas 2: 1 – 7 (Statenvertaling editie 1977)
1

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer
Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. 2Deze eerste beschrijving geschiedde, toen Cyrénius over Syrië stadhouder was. 3En zij gingen allen
om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. 4En Jozef ging ook op
van Galiléa, uit de stad Názareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem
genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 5Om be8

schreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. 6En
het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren
zou. 7En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde
Hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
solozang: Sleep, my baby, little Jesus – M. Archer
Lukas 2: 8 – 14 (Statenvertaling editie 1977)
8
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. 9En ziet, een engel des Heeren stond bij hen,
en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrees.
10
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het gehele volk wezen zal; 11Namelijk dat u heden geboren is de
Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. 12En dit zal u het teken
zijn: gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.
13
En van stonde aan was er met de engel een menigte van de hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: 14Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede
op aarde, in de mensen een welbehagen.
gezang 287: 1 en 2
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lukas 2: 15 – 20 Statenvertaling
editie 1977)
15
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel,
dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en
laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 16En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeke, liggende in de kribbe. 17En toen zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het
woord, dat hun van dit Kindeke gezegd was. 18En allen, die het hoorden, verwon9

derden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. 19Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. 20En de herders keerden weer, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord
en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
solozang: How beautiful are the feet – G.F. Händel
preek
gezang 433:
allen:

Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’ s kind.

vrouwen:

Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

mannen:

Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

solozang

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

allen:

Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
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gebeden afgesloten met het Onze Vader
Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come;
thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation;
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power and the glory,
for ever and ever.
Amen.
inzameling der gaven
gezang 481: 1 en 3
Hoor de englen zingen de-eer
van de nieuw geboren heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de-eer
van de nieuwgeboren 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 de-eer
van de nieuwgeboren Heer!

uitzending en zegen
Ere zij God, ere Zij God
in de hoge, in de hoge
in de mensen een welbehagen.
11

Amen!
orgelspel

Voorganger in deze dienst was ds Deodaat van der Boon, het orgel werd bespeeld door Rijk Jansen.
De dienst van de kerstmorgen begint om 10.30 uur. Voorganger: ds Deodaat van der Boon, organist: Rijk Jansen. Solozang: Anneke Jansen-Kot
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