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VOORBEREIDING

Muziek

Welkom: ouderling van dienst

De Kerstkaars wordt aangestoken

(de gemeente gaat staan)

Lied: Een wereld vol van donker (melodie: LB 444)

Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

Nu gaat de hemel open,
het licht schijnt overal.
En wie het ziet, mag hopen
dat vrede komen zal.

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de Naam van de Heer. 

Die Naam is een belofte, voor licht, voor leven, 
nu en in alle eeuwigheid.
Die Naam betekent genade en vrede, 
voor u, voor mij, voor heel deze wereld.

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed

Opmaat naar het gloria
V De mensen die gaan in het duister, 

die wonen in ’t land van de dood,
zij zullen het licht zien stralen; het hemelse morgenrood.
Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, 
in mensen een welbehagen.
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Glorialied:  Hoor de engelen zingen de eer (LB 481: 1-3)

1 Hoor, de eng’len zingen de.eer van de nieuwgeboren Heer!
Vrede 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 Betlehem!
Hoor, de eng’len 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 eng’len zingen de.eer van de nieuwgeboren Heer!

Gebed
DE SCHRIFT

Evangelielezing: Johannes 1: 1-14
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. 
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Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voor-
recht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuur-
lijke 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.

Lied: LB 477: 1, 3 en 5

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!

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!

Overdenking voor jong en oud
met afbeeldingen van schilderijen van Beate Heinen 
bij ieder plaatje zingen we een couplet van Lied 469 

1 Ik ben een engel van de Heer, 
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal 
dat ik vertel in mensentaal.
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2 ’t Is van een moeder die vannacht 
een kindje kreeg en dankbaar lacht. 
’t Is van een kindje, lief en klein, 
dat wil altijd je vriendje zijn.

3 De Here Jezus is dat kind 
die ieder helpt die Hem bemint,
de Heiland die je droefheid kent 
en alles waar je bang voor bent.

5 Let goed op wat ik je vertel, 
dan vind je vast dat kindje wel:
’t ligt in een kribbe in een stal. 
Toch is Hij Koning van ’t heelal.

6 Laat ons nu blij en welgezind 
gaan zoeken naar dat hemels kind
en met de herders binnengaan. 
Zie, zie wat God hier heeft gedaan.

TOEWIJDING
Muziek

Lied: LB 475: 1-3

1 Ik mag hier aan uw kribbe staan, 
Heer Jezus, licht en leven. 
Ik draag U als geschenken aan 
wat Gij mij hebt gegeven. 
U zij mijn hart en ziel gewijd, 
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 
O neem ze aan als gaven.
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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 Temidden 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 donker breekt 
en ’t ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Gebeden (dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader)

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk
Muziek

(de gemeente gaat staan)
Slotlied: LB 478: 1 en 4

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.
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4 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!

Wegzending en zegen

Lied: ‘Ere zij God’
Ere zij God, in den hoge.

Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Amen.

Muziek



Kerstspel

Ik mag met kerst Maria zijn.
Ik hoef haast niks te zeggen.
Ik hoef alleen het kindje
in het kribbetje te leggen.

Ik leg hem in het kribbetje
en kijk alleen maar rond.
Ik heb een mooie, blauwe jurk
tot bijna op de grond.

Ik aai een keer de ezel
en ik aai een keer de os.
Voorzichtig, zonder bukken,
anders gaat mijn hoofddoek los.

Totdat de herders komen.
Dat zijn Gerben, Mees en Trix.
Dan zeg ik ‘Jezus is zijn naam.’
En verder zeg ik niks.

Bette Westera
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