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Het wordt licht

Voorganger: ds Marco. Schut
Organist: Johan Hoeve
M.m.v. CMV Excelsior uit Oostendorp

Afbeelding 1
Lied voor de dienst: 476: 1, 3, 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.
Kyrieleis.
4. Wijzen uit het oosten,
uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk
mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde,
dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.
Welkom
Intochtslied: 478: 1, 3
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder 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.
3. Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huisken zonder slot.

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.
Bet’lem is de stede,
daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

Stil gebed – Votum en Groet
Zingen: O, kind van het licht (melodie: O, kindeke klein)
O kind van het licht,
o ster in de nacht.
Gezonden als een hemelgroet,
een mensenkind van vlees en bloed
verschaft de wereld nieuwe moed.
O kind van het licht,
o ster in de nacht.
O kind van het licht,
o ster in de nacht.
Gekomen als het Woord van Hem
die tot ons spreekt met klare stem
hier in dit kind van Bethlehem.
O kind van het licht,
o ster in de nacht.
O kind van het licht,
o ster in de nacht.
De liefde die de hemel schenkt
wanneer de Eeuwige ons wenkt
is vreugde die de vrede brengt.
O kind van het licht,
o ster in de nacht.
Gebed van verootmoediging
De samenvatting van de wet in het licht van Kerst
Kinderlied: adventslied: 1, 7
1. Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf iet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
7. Wie waakzaam is en hem verwacht
hoort ware woorden in de nacht:
‘Vrede op aarde, God is goed!’
Ga met ons mee, hem tegemoet
.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Met het BOEK van het adventsproject

Gebed om de Geest
Lezing uit het OT: Jesaja 52: 7-10
Zingen: 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 Gabriël 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.
Lezing uit het NT: Lukas 2: 1 – 20
Zingen: 468
1. Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.
3. Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
4. Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Uitleg en verkondiging (afb.2, 3, 4)
Muziek: Excelsior speelt een intermezzo (afb.5)
Zingen: Gezang 141 uit Liedboek 1973
1. Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven.
O neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart, bij U geborgen wezen.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat Uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven.
3. Te midden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen.
O zon, die door het duister breekt, en ‘t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen!
Kinderen komen terug en zingen het lichtliedje: ,
1. Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn,
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn
2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!
3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!
Gebeden
Collectes: 1. Kinderen in de knel ( Kerk in actie) – 2. Kerk
Slotlied: 487: 1, 2
1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Zending en zegen.
Muziek: Excelsior (afb 6)

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.

