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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DORPSKERK WASSENAAR
DIENST VAN DE KERSTMORGEN
25 DECEMBER ANNO DOMINI 2018
AANVANG DIENST: 10.30 UUR
Klokluiden
Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Delen uit het Weihnachtskonzert van A. Corelli
-allen staanGezang 477: 1, 4 en 5
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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,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
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.
Bemoediging en groet
Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Vg:

Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
Amen

Gm:

-allen gaan zittenKYRIË en GLORIA
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Vg:
Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld –
want zijn barmhartigheid kent geen einde. Hij hoort de ellendige en
redt van de dood.
Laat ons bidden: …
Vg:
Zo zingen wij God lof, in navolging van de engelen in de kerstnacht:
Gezang 487: 1, 2 en 3

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.

5

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.
Het licht in de lantaarn wordt ontstoken aan de Paaskaars
G.F. Händel Orgelconcert in G minor opus 4, nr 3
Adagio
Allegro
Johannes 1: 1- 18 (uit de vertaling van het NBG 1951)
1In

den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord
was God. 2Dit was in den beginne bij God. 3Alle dingen zijn door het
Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
4In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5en het
licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
6Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes;
7deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door
hem geloven zouden. 8Hij was het licht niet, maar was om te getuigen
van het licht. 9Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 10Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem
geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12Doch allen, die Hem
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods
te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13die niet uit bloed, noch uit
de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
14Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en
wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15Johannes
heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van
wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer
dan ik. 16Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 17want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de
waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
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18Niemand

heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de
boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Gezang 488 1, 2, 3 4 en 5

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.
Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
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.
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.
Overdenking
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G.F. Händel Orgelconcert in G minor opus 4, nr 3
Adagio
Allegro
Gebeden – stilte – 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
- allen gaan staan Psalm 150: 1 en 2
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Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij tromferend doet.
Hem zij eer, hij zij geprezen.
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Zegen
Orgelspel
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Voorganger in deze dienst: ds Deodaat van der Boon, het orgel werd
bespeeld door: Rijk Jansen. Muzikale medewerking aan deze dienst
werd verleend door Amici della Musica o.l.v. Frank de Groot
Zondagmorgen 30 december, 10.00 uur, Belijdenisdienst. Voorganger
ds Deodaat van der Boon. Organist is Rijk Jansen. Muzikale medewerking van Rijk Jansen (orgel) en Irina Simon Renes (viool)
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Johannes 1: 1 – 18 (uit ‘de Naardense Bijbel’, vertaling van Pieter Oussoren, 2007)
1:1

1:2
1:3

1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12

Sinds het begin
is er het spreken;
dat spreken is God nabij,
ja God zelf is dat spreken;
het is er sinds het begin,
God zo nabij;
alles geschiedt daardoor
en buiten dat om
geschiedt niet één ding
dat is geschied.
Daarin is er leven,
en dat leven is
het licht der mensen;
het licht schijnt in de duisternis:
de duisternis heeft het niet opgenomen.
Het geschiedt: een mens wordt
uitgezonden van bij God,
Johannes is zijn naam.
Hij komt tot getuigenis:
om te getuigen van het licht,opdat allen door hem gaan geloven.
Niet hijzelf is het licht,
nee,- hij is er
om te getuigen van het licht:
het is het waarachtige licht
dat iedere mens wil verlichten,
komende tot de wereld.
In de wereld was het
en de wereld is erdoor geworden,
maar de wereld heeft hem niet herkend;
tot het zijne is hij gekomen
en de zijnen hebben hem niet aangenomen;
maar zovelen hem hebben aangenomen,
hun heeft hij het vermogen gegeven
kinderen van God te worden,zij die geloven in zijn naam;
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1:13

1:14

1:15

1:16
1:17
1:18

die niet uit stuwingen van bloed
niet uit de wil van menselijk vlees en
niet uit de wil van een man,
maar uit God worden voortgebracht.
Het spreken is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
wij hebben zijn glorie aanschouwd,
een glorie zoals eigen aan de eniggeborene
van bij de Vader;vol van genade en waarheid.
Johannes getuigt over hem,
en wat hij te zeggen had heeft hij
uitgeroepen:
hij is het van wie ik gezegd heb:
die na mij komt
is voor mij geworden,
omdat hij er eerder was dan ik!ja, uit zijn volheid hebben wij allen
mogen aannemen, en wel
genade op genade;
hoewel de Wet door Mozes is gegeven
geschiedt 'de genade en de waarheid'
door Jezus Christus.
God: niemand heeft hem ooit gezien;
de eniggeboren Zoon,
die de Vader het naast aan het hart is,
hij legt hem aan ons uit!
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