
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Collecten: 1.diaconie; 2.kerk; 3.wisselend (uitgang) 

Slotlied Lied 483 (de gemeente gaat staan) 
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

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.

Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Wegzending en zegen (met een gezongen 'Amen') 

Wij zingen “Ere zij God”

Schallend koper: Ding Dong
       Kling Glöckchen

Koffie, thee of limonade in de kring 
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Thema: God zien

Voorganger: ds. Leo van Gog
Organist: Theo Rougoor
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1



Schallend koper
Es ist ein Ros entsprungen
Nu zijt wellecome
Looft God gij christ’nen maakt hem groot

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 

De kaarsen worden aangestoken

Lied Kerst (sporen van licht) (melodie Lied 444)
Een wereld vol van donker Nu gaat de hemel open,
wacht op een spoor van licht. het licht schijnt overal.
Vanuit de hemel vonkt er En wie het ziet, mag hopen
een ster, een goed bericht. dat vrede komen zal.

Toelichting bij de liturgische bloemschikking

Aanvangslied Lied 477:1,4 (de gemeente gaat staan) 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die Koning.

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, (2x)
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Stilte

Drempelgebed
V Eeuwige, onze God,

wij die U nooit hebben gezien,
Α zie ons hier staan.
V Wij die van U hebben gehoord,
Α hoor Gij ons aan.
V Als een kind bent U gekomen bij de mensen,
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Wij geloven in Jezus, de Zoon van de Vader.
Hij werd geboren in een stal.
Hij leerde ons God kennen.
Hij leerde ons de mensen kennen.
Daarom vieren wij op Kerstfeest Zijn verjaardag.

Wij geloven in de Geest, de Kracht van God.
Hij hielp Jezus hier op aarde.
Hij leert ons Jezus te verstaan.
Hij leert ons mens te zijn voor elkaar.
Daarom zijn wij op het Kerstfeest een familie.

Wij geloven in de mens, het beeld van God.
Wij rekenen op Gods liefde, wie we ook zijn.
Wij mogen er zijn voor elkaar, wie de ander ook is.
Daarom zijn we op het Kerstfeest allemaal een beetje jarig.

Wij geloven in de Kerk, Gods licht op aarde.
Samen mogen wij Gods licht ontvangen.
Samen mogen wij Gods licht uitstralen.
Samen mogen wij het licht der wereld zijn.
Daarom steken wij op het Kerstfeest de lichten aan
omdat de duisternis eens zal verdwijnen. Amen.

Schallend koper: Der Morgenstern ist aufgegangen

Pastorale mededelingen 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
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.
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Pauze

Schallend koper: Macht hoch die Tür

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 478:1, 4
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren 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.

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,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

TOEWIJDING 

Een geloofsbelijdenis rond het Kerstfeest
Wij geloven in God, de Vader van Jezus.
Hij is de oorsprong van alle leven.
Hij wil dat elk mens weet waar het leven goed voor is.
Hij wil dat elk mens gelukkig wordt.
Daarom is het Kerstfeest geworden.
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Α zie ons aan als uw kinderen.
V U die ons door Jezus leerde nederig te zijn,
Α help ons te gaan in het voetspoor van Jezus
Α Amen. 

Lied 527:1
Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Bemoediging en groet 
V Onze hulp is de naam van de Heer, 
Α die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 
Α Amen.  (de gemeente gaat zitten) 

Inleiding 

Kyriegebed: na 'bidden wij': LB 301g

Glorialied Lied 481:1,3
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren 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 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 englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Een oud verhaal (dia's)

Schallend koper: Ik kniel aan uwe kribbe neer

SCHRIFT 

Gebed, afgesloten met LB 333 
Kom, Geest van God, maak onze harten open.
Dat Christus bij ons woning vindt!

1e Lezing Exodus 33:17-23
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je 
vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’
‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in
mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER
uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik 
ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar,’ zei hij, ‘mijn 
gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in 
leven blijven.’ Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots 
waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je 
langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand 
beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand 
weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand 
zien.’

Orgelspel
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2e Lezing Johannes 1:1-18
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord 
was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven 
en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 
Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen 
door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om 
te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en 
naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is 
door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar
wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet 
ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij
het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet 
op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de 
wil van een man, maar uit God.
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. Van hem getuigde 
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt 
is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij 
allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar 
goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand 
heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan 
het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Lied 488:1,5
In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.
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