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KERST IS EEN GEBOORTEFEEST
Bij de kaarsen

O KERSTLICHT,
zo groot, schijn helder en zacht.
Vertel van de Heer,
die vrede ons bracht.

Aanvangslied lied 498 vers 1, 2 en 3
1
Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

2
In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

3
Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
V. In den beginne was het WOORD
Het WOORD was bij U , GOD
En het WOORD was GOD
In het Woord was het leven
En het Leven was het licht voor wie mensen zijn.
Het WOORD is mens geworden
vol van goedheid en waarheid
Geef dat wij het binnen mogen laten.
Dat het onder ons mag wonen.
AMEN

Kyriëgebed
Glorialied 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.

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.

3
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Dienst van de Schrift
Groet V.:

Het licht schijnt in de duisternis
Moge het ons hier en thuis omstralen

Lied 501 vers 1,2 en 3
1
Als een ster in lichte luister,
als een vurig verschiet
straalt Gij ons tegen.
Terwijl de nacht nog huivert
daagt Gij op als ons nieuw lied!

2
Als een morgen aangebroken,
als het licht zonneklaar,
roos in de winter,
in de woestijn ontloken,
als belofte bloeit Gij daar.

3
Als een kind tot ons gekomen,
zijt Gij ons ongedacht
nader, nabijer
dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.

In onze nacht is hij gekomen
Heel weerloos en heel klein
Hij heeft de duisternis verdreven
Nu kan het vrede zij

Lezing uit de Thora Genesis 1 vers 1 t/m 5
De schepping van hemel en aarde
11In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was nog woest en doods, en
duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.3God zei: ‘Er moet
licht komen,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de
duisternis; 5het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het
werd morgen. De eerste dag.
Lied 513 vers 1

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

Lezing uit de Profeten: Jesaja 9 vers 1 t/m 6
1

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij
de oogst,zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op
hun schouder, de zweep van de drijver,u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.4Iedere
laars die dreunend stampteen elke mantel waar bloed aan kleeft,ze worden verbrand, een
prooi van het vuur.5Een kind is ons geboren,een zoon is ons gegeven;de heerschappij rust op
zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,Goddelijke held, Eeuwige
vader, Vredevorst.6Groot is zijn heerschappij,aan de vrede zal geen einde komen.Davids
troon en rijk zijn erop gebouwd,ze staan vast, in recht en gerechtigheid,van nu tot in
eeuwigheid.Daarvoor zal hij zich beijveren,de HEER van de hemelse machten.
Lied 460
refrein
De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij
1. Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgen ster.
refr
2. Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlosser is nabij.
refr
3. Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.
refr
4. Zie naar de boom, die leeg en naakt
In weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.
refr
5. Een twijgje, weerloos en ontdaan,
– zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.
refr
6. Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Open uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.
refr

Lezing uit het Evangelie Johannes 1 vers 1 t/m 14
(uit: Het is altijd geweest, het WOORD.
Het Johannesevangelie. M.H.van der Zeyde)

Johannes 1
1. Het is altijd geweest, het Woord, ‐geweest van den beginne‐
Het Woord stond voor Gods Aangezicht,
het was zelf God, het Woord.
2. Hij die het Woord is, was van den beginne
voor het Aangezicht Gods.
3. Alles is door Hem geworden en zonder Hem geworden
is geen ding dat geworden is.
4. In het Woord was het Leven, en dit Leven
was het licht voor wie mensen zijn.
5. Het Licht, in de duisternis schijnt het,
de duisternis nam het niet op
6 En het is geschied dat een man is gekomen,
van Godswege gezonden, zijn naam was Johannes.
7. Gekomen was hij om getuige te zijn,
te getuigen aangaande het Licht,
opdat allen zouden geloven, dóór hem.
8. Hij, deze man, was niet het Licht,
hij was om van het Licht te getuigen.
9. Want het Licht, het waarachtige Licht,
dat iedere mens wil verlichten,
dat kwam van nu af in de wereld.
10. Hij was in de wereld, altijd al,
de wereld is dóór Hem geworden,
en de wereld zag niet wie Hij was.
11. Hij kwam, het was alles het zijne,
en de mensen, zijn eigen mensen,
hielden de deur voor Hem dicht.
12. Maar: alwie Hem binnenlieten,
heeft Hij het vermogen geschonken
te worden tot kinderen Gods;
dat zijn zij die geloven in Wie Hij is.
13. Zij zijn zonder voorgeslacht,
door geen menselijke vader verwekt, uit God geboren.
14. Het Woord is een mens, één onzer geworden,
het heeft hier bij ons willen wonen.
En wij hebben zijn heerlijkheid zelf gezien:
heerlijkheid als eigen is aan de Zoon,
zijn Vaders Eniggeborene;
vol was Hij van genade, van waarheid.

Lied 488 vers 1, 2 en 4
1. In den beginne was het woord,
2. Hij werd geboren in de nacht
op aarde is zijn stem gehoord
die al het licht heeft voortgebracht,
die spreken wil tot elk geslacht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij werd geboren in de nacht.
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
4
Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

Overdenking
Orgelspel
Dienst van de gebeden en gaven
Dankgebed , voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
Slotlied 478 vers 1, 2 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

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.

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!

Zegen
______________

