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Kerstnacht in de Messiaskerk

Voorgangers: ds. Esther de Paauw en Jilles de Klerk
Organist: Jaap Schothorst en Nico Visscher
Fluitist: Marianne Roos
Leden Rejoice o.l.v. Aad de Winter
Leden cantorij o.l.v. Cees van Delft
Solozang Caroline Strating, Hanneke Pronk, Joke de Winter,
Melody de Winter, John Mewissen

Welkom
Cantorij (staande): Lied 477
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 eng’lenkoren
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
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader
door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen

Cantorij: ‘Once in Royal David City

1

Once in Royal David’s city
stood a lowly cattle shed.
Where a mother laid her baby
in a manger for His bed.
Mary was that mother mild,
Jesus Christ that little child.

2

He came down to earth from Heaven,
who is God and Lord of all.
And his shelter was a stable,
and his cradle was a stall.
With the poor and mean and lowly,
lived on earth our Saviour Holy.

6

Not in that poor, lowly stable,
with the oxen standing by,
we shall see Him; but in Heaven,
set at God’s right hand on high.
When, like stars, His children crowned
all in white, shall wait around.

Kyriëgebed
Rejoice: glorialied ‘Vreugde alom’
1

Vreugde alom, de Heiland leeft! Ik hef de lofzang aan!
en elk die naar Gods liefde streeft,
en elk die stem en woorden heeft
zingt blij zijn grote Naam (2x), halleluja (3x)

2

Vreugde alom, mijn God, mijn Heer!
Want Jezus kwam op aard’!
Het wonder van het Kind weleer, getuig ik telkenmale weer,
wordt in mijn hart bewaard (2x), halleluja (3x)

3

God heerst op aard’ en in ’t heelal! En laat ’t de volken zien.
De boodschap klinkt van berg tot dal:
het wonder in de kleine stal.
’t Is Jezus die ik dien (2x), halleluja (3x)

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6
Rejoice: Stille Nacht
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!

Schriftlezing: Lucas 2: 1- 7
Lied: ‘O Jesulein süsz’ (Melody en Joke de Winter)
1

O Jesulein süsz, o Jesulein mild!
Dein’ s Vatens Will’n hast Du erfüllt;
Bist kommen aus dem Himmelreich,
uns armen Menschen worden gleich.
O Jesulein süsz, o Jesulein mild!

2

O Jesulein süsz, o Jesulein mild!
Hilf dasz wir tun all’s was Du willt:
Was unser ist, ist alles Dein,
ach! Lasz uns ewig bei Dir sein.
O Jesulein süsz, o Jesulein mild!

Schriftlezing: Lucas 2: 8-14
Lied: ‘Dank U mijn Jezus’ (Melody en Joke de Winter)
1

Dank u mijn Jezus, lief kindeke klein.
Eenmaal zult Gij Israëls koning zijn.
Engelen houden voor jou de wacht,
Slaap maar mijn Jezus in die koude nacht.

2

Dank U mijn Jezus, Jezus mijn Heer.
Nu knielen herders en koningen neer.
Zij brengen wierook mirre en goud,
Kind dat de wereld door Zijn komst behoudt.

3

Dank U mijn Jezus wat u deed voor mij.
Want door Uw komst maakte U mij toen vrij.
Dankzij de kribbe dankzij het kruis,
Mogen w’eens allen weer naar ’t Vaderhuis.

Schriftlezing: Lucas 2: 15-20
‘Jesu, joy of man’s desiring’ (J.S. Bach) (Hanneke Pronk)
Verkondiging
‘Der Tag ist so Freudenreich’ (Caroline Strating en John Mewissen)
Voorbede - Stil gebed - Onze Vader
Cantorij: lied 481
1

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Vrede 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 Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3

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 nieuwgeboren Heer!

Zegen
Cantorij: ‘Ere zij God’
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Amen

