Kerstavond 2019 in de Kievietkerk

Voorganger:
Orgel:
Met medewerking van
gelegenheidsensemble o.l.v.
Wini Buitink, Tanneke van Dijk
Anneke Jansen
Okko van Aardenne, Jilles de Klerk

ds. Jilles de Klerk
Anneke Jansen
Anneke Jansen
alt
sopraan
tenor

Vergeet na afloop van de dienst niet
uw mobiele telefoon weer aan te zetten!
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Voorafgaand aan de dienst zingen we:
Lied 477: 1-4
1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
2 De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
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.
4 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.
Het licht gaat uit
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Profetenlezing: Jesaja 9: 1 en 5-6a
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn
schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.

Intocht van de kinderen
Zingen: Lied 444: 1, 2, 4 en 5
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Aansteken van de adventskaarsen
Welkomstwoord
Zingen: Lied 506: 1 en 4
1 Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
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4 Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Bijbellezing: Lucas 2: 1-7 (Bijbel in Gewone Taal)
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus
bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het
Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer
dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius
de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest
geteld worden in de plaats waar zijn familie
vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op
reis.
Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in
Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam
uit de familie van David, en David kwam uit
Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar
Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en
ze was zwanger.
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was
Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde
hem in een kribbe. Want er was voor hen geen plaats in het nachtverblijf.
Ensemble: ‘A babe is born in Bethlehem’ (Traditioneel Duits kerstliedje)
1 A babe is born in Bethlehem, Alleluya
Great joyaunce for Jerusalem, Alleluya. Alleluya
2 The Father’s Word on high doth take, Alleluya
A mortal form for mortals’ sake, Alleluya, Alleluya
3 Through Gabriel his greeting mild. Alleluya
The Virgin has conceiv’d a child, Alleluya, Alleluya.
4 He took our flesh, to man akin, Alleluya
In all things like us, save in sin, Alleluya, Alleluya
5 Both ox and ass, though beasts they be, Alleluya,
yes in that child their master see, Alleluya, Alleluya
6 Now, Yule-tide come, sing high, sing low, Alleluya
Benedicamus Domino, Alleluya, Alleluya
7 To thee, good Lord, be glory paid, Alleluya
Thou babe of Mary, mother-maid, Alleluya, Alleluya
8 To Holy Trinity give praise, Alleluya
With Deo gratias always, Alleluya, Alleluya
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Bijbellezing: Lucas 2: 8-14
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op
hun schapen.
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde
om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei:
‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk
zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer.
Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem
herkennen: het kind ligt in een kribbe en is in een doek gewikkeld.’
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en
zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van
wie God houdt.’

Zingen: Lied 481: 1, 2 en 3
1 Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede 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 nieuw geboren Heer!
2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
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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 engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Bijbellezing: Lucas 2: 15-20
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen
elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er
gebeurd is. Laten we gaan kijken.’
Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een
kribbe lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel
over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het
verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze
bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.
De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem
voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de
engel gezegd had.
Ensemble: ‘I saw a maiden’ (Oud Baskische melodie. Tekst uit 15e eeuw)
1 I saw a maiden sitten and sing:
She lulled a child, a sweete Lording.
Refrein: Lullay, lullay, my dear son, my sweeting.
Lullay, lullay, my dear heart, my own dear darling.
2 This very Lord he made alle thing:
Of lordes the Lord, of kinges the King.
Refrein
3 There was mickle melody at that childes birth:
And all in heaven's bliss, they made mickle mirth.
Refrein
4 Angels sang that night and saiden to that child:
Now blest be thou and she, both meek and mild.
Refrein
5 Pray we to that child and to His mother dear,
His blessing to them that maken now cheer.
Refrein

De kinderen kunnen vooraan in de kerk op een kussen komen zitten
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Kerstvertelling: ‘Geen stille nacht’

Zingen: Lied 486: 1-4 (kinderen doen mee op hun instrumentjes)
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, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
2. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied; herders, waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
3. Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
4. Zie reeds staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-rom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!

De kinderen gaan terug naar hun zitplaats
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 Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer.(2x)
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. (2x)
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! (2x)
Gedicht: Alles of niets
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Ensemble: ‘Ding dong! Merrily on high’ (16e eeuws Frans liedje)
1 Ding dong merrily on high,
In heav'n the bells are ringing:
Ding dong! verily the sky
Is riv'n with angel singing.
Gloria, Hosanna in excelsis!
2 E'en so here below, below,
Let steeple bells be swungen,
And "Io, io, io!"
By priest and people sungen.
Gloria, Hosanna in excelsis!
3 Pray you, dutifully prime
Your matin chime, ye ringers;
May you beautifully rime
Your evetime song, ye singers.
Gloria, Hosanna in excelsis!

Collecte
Tijdens de collecte zingen we: Lied 478: 1, 2 en 4
1 Komt, verwondert u hier, mensen,
2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
ziet, hoe dat u God bemint,
hoe men Hem in doeken bindt,
ziet vervuld der zielen wensen,
die met zijne godheid wandelt
ziet dit nieuwgeboren kind!
op de vleugels van de wind.
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
ziet, die vorst is, zonder pracht,
zonder teken van verstand,
ziet, die 't al is, in gebreken,
die de hemel moet verblijden,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
die de kroon der wijsheid spant.
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
Ziet, hoe tere is de Here,
wordt verstoten, wordt veracht.
die 't al draagt in zijne hand.
4 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,
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maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Zingen: Lied 487: 1, 2 en 4 (staande)
1 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,
Gloria in excelsis Deo.
3

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.

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

U bent van harte uitgenodigd een glas glühwein (of iets anders)
met ons te drinken.

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december 2019, 9.30 uur (!!!)
zal voorgaan ds. Jilles de Klerk.
Muzikale medewerking van
Stijn Schmeddes, barokviool en Anneke Jansen, orgel.
Allen van harte welkom!
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Gezegende Kerstdagen
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