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Lied voor de dienst: 476
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.

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.

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 en mededelingen
De kerstkaars wordt aangestoken en gedichtje gelezen door: Stan en Jesse
Intochtslied: Gezang 146 uit Liedboek 1973
1. Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
3.O God ons heil, ons hoogste goed,
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kind’ren nu.
4. Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.
Stil gebed
Votum en Groet

Zingen: O, kind van het licht (melodie: O, kindeke klein)
1. O kind van het licht,
2. O kind van het licht,
o ster in de nacht.
o ster in de nacht.
Gezonden als een hemelgroet,
Gekomen als het Woord van Hem
een mensenkind van vlees en bloed
die tot ons spreekt met klare stem
verschaft de wereld nieuwe moed.
hier in dit kind van Bethlehem.
O kind van het licht,
O kind van het licht,
o ster in de nacht.
o ster in de nacht.
3. 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 vrijheid gevierd - heb de naaste lief als je zelf

Kinderlied: stapellied

Kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de Geest
Lezingen uit het OT: Jesaja 52: 7-10
Solozang: Aria no 62 uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach
Lezing uit het NT: Lukas 2: 1 – 20
Zingen: 478:1, 2, 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.
Uitleg en verkondiging (afb. 2, 3, 4)

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

Zingen: Er is een kindeke geboren
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
En Gezang 141 uit Liedboek1973
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
Gebeden
Collectes: met beelden over kinderen in de knel - Kerstcollecte van Kerk in
Actie
Slotlied: 487:1, 2
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.

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.

(afb. 5)
Zending en zegen
Zingen: 474:1, 3, 6
1. Loof God, gij christenen, maak Hem groot
in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en zendt zijn eigen Zoon,
en zendt zijn eigen Zoon.
3. Verzakende zijn macht en recht,
verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaante aan van een knecht,
de Schepper van het al,
de Schepper van het al.
6. En nu ontsluit Hij weer de poort
van ’t schone paradijs.
De cherub staat er niet meer voor.
God zij lof, eer en prijs.
God zij lof, eer en prijs.
(afb. 6)
Orgelspel

