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ORDE VAN DIENST:
Voorganger
: Ds Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Trompet
: Douwe de Vries
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Hiska Bakker
==================================================================
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuga sopra 'Magnificat' BWV 733
(de lofzang van Maria (Mirjam); zie lied 157a-e)
Samenzang: Lied 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.
2. Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen / uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid, toen Gabriel haar groette
in ‘t midden van de tijd.
3. Die bloem van Gods behagen / heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood, / God komt zijn volk bezoeken
in ‘t midden van de dood.

-

OPENING van de DIENST

Woord van welkom door de ouderling van dienst
Lied 477 vers 1 en 2

( staande tot na vers 4 )

1. 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.
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.
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Bemoediging en groet
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Onze hulp in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen

Lied 477 vers 4
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. ( De gemeente gaat hierna zitten )
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen op de liturgische tafel, door het Kind van de zondag
Kaarsenversje
De vijfde kaars mag aan, / er komt nog meer licht bij.
Oorlog en ellende zullen overgaan, / dan leven alle mensen vrij.
Smeekgebed
Lied 487
1. 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 (2x)
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 (2x).
3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo (2x).
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Kerstproject kindernevendienst
Stralend is het licht van de kerststal,
een pasgeboren kind ligt in het hooi.
Het verandert de wereld nu al,
en maakt alles op aarde prachtig mooi.
Kinderlied: verzen 1, 6 en 7
Muziek: Erik Idema, tekst: Tjeerd van der Ploeg

6 Zo gaan wij op weg, op weg naar het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol begin.
.
7 Zo gaan wij op weg, op weg naar het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol begin
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

-

DE SCHRIFTEN

Gebed bij de opening van het Woord
Eerste schriftlezing: Jesaja 52, 7-10
7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede
aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion.
9 Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.
10 De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden
der aarde zien hoe onze God redding brengt.
Lied: Psalm 98 vers 1 en 2
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen / met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde. /
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
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2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven, / het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
Evangelielezing: Johannes 1, 1-14
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Het was in het begin bij God.
3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen.
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem
zou geloven.
8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:
9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende
de wereld hem niet.
11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet
ontvangen.
12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht
gegeven om kinderen van God te worden.
13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit
de wil van een man, maar uit God.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien,
de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Psalm 98 vers 3 en 4
3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
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4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

-

Overdenking: Woord, licht en leven

Lied 476 vers 1, 3 en 4
1. 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.
Kyriëleis.
3. 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;
Betl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar.’
Kyriëleis.
4. Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,
zij zochten onzen Here met offerand'.
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t' ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
Voorbeden
Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen
Mededelingen en Inzameling van de gaven
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Orgelspel: Muziek voor trompet en orgel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
koraal 'O Jesulein suss, o Jesulein mild'
Lied 481
1. Hoor de engelen zingen d' eer
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen d'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!
Wegzending en zegen
Uitgangscollecte voor: “Kinderen in de knel”
Orgelspel:Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Fuga sopra 'Vom Himmel hoch, da komm ich her' BWV 700 (zie lied 469)
7

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of iets fris.
Weet u van harte welkom.
Bedankt voor uw en jullie komst.
Gezegende kerstdagen en een gelukkig 2019 toegewenst.
Vanmiddag tussen 13.30 uur - 17.00 uur is de Oude Blasius geopend voor
bezichtiging van de kerststal, inloop/ontmoeting met koffie, warme chocomel,
glühwein etc.… (en dat allemaal gratis 😊)
Sfeervolle verlichting en kerstmuziek.

==================================================================
Bloemschikking:
Vandaag is het bericht uit de hemel: Ik geloof in het licht
Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier
dan je ooit had gedacht?
We ontmoeten Maria. Midden in de nacht wordt haar kind geboren. Later die
nacht komen herders met een bijzonder verhaal. Engelen verschijnen uit de
hemel die zingen van vrede en van de stal waar het kind ligt dat God dichtbij
brengt. Het kind dat licht in de wereld brengt.
Een nacht om nooit meer vergeten.
Vier weken hebben we uitgezien naar een nieuw begin. Nu mogen we Kerstfeest
vieren. Het paars van advent is veranderd in wit, de kleur van het licht.
En de witte schikking laat zien dat we in dat licht mogen geloven.
==================================================================
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot aanstaande zondag!
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