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Voorafgaande aan de dienst zingen we:
Lied: “Waar eens David is geboren”
tekst Sytze de Vries
melodie “Once in Royal David's City”
Couplet 1: sopraan, couplet 2, 3 en 4: gemeente
1.

Waar eens David werd geboren
wordt een kind in ‘t stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,
hem is alle plaats ontzegd.
Maar – en dit geheim is groot,
hij troont op Maria’s schoot!

2.

In de armen van zijn moeder
wordt de liefde zijn tegoed.
Daar leert hij van harte zingen
van de God die wond’ren doet.
Liefde leidt hem totterdood,
tot hij rust vindt in haar schoot.

3.

Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.

4.

Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.

Gezang 482: ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’

Lied: “Er is een kindeke geboren op aard” (in wisselzang)
Vrouwen + kinderen:
Allen:
Vrouwen + kinderen:
Allen:

Er is een kindeke geboren
Er is een kindeke geboren
‘t Kwam op de aarde voor
't Kwam op de aarde voor
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op aard’
op aard'
ons allemaal
ons allemaal

Mannen:
Allen:
Mannen:
Allen:

Er is een kindeke geboren in 't strooi
Er is een kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi

Vrouwen + kinderen:
Allen:
Vrouwen + kinderen:
Allen:

't Kwam op de aarde
't Kwam op de aarde
En 't wenst ons allen
En 't wenst ons allen

Mannen:
Allen:
Mannen:
Allen:

Er is een kindeke geboren
Er is een kindeke geboren
‘t Kwam op de aarde voor
't Kwam op de aarde voor

voor ons allegaar
voor ons allegaar
een zalig Nieuwjaar
een zalig Nieuwjaar
op aard’
op aard'
ons allemaal.
ons allemaal.

Gemeente gaat staan
Intochtslied: Gezang 477

V:
A:

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van Uw eer

V:
A:

God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen

V:
A:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

V:
A:

en in de eeuwen der eeuwen
amen
Gemeente gaat zitten

Gebed om Ontferming
Eerste Schriftlezing: Jesaja 9: 1- 6 (NBG ’51)
1

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over
hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een
licht.
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Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt;
het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de
oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de
roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag.
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in
bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de
troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht
en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in
eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen

Gemeente zingt: Gezang 483
Evangelielezing: Lucas 2: 1 – 20 (NBG ’51)
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En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging
vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden
ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het
bewind over Syrië voerde.
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder
naar zijn eigen stad.
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea,
naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het
huis en het geslacht van David was,
om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, welke zwanger was.
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zou,
en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen
plaats was in de herberg.
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden
in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid
des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.
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En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel
vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in
de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken
gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse
legermacht, die God loofde, zeggende:
“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des
welbehagens”.
En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren
waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken:
Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied
is en ons door de Here is bekendgemaakt.
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind
liggende in de kribbe.
En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot
hen gesproken was over dit kind.
En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen
door de herders tot hen gezegd werd.
Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in
haar hart.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om
alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd
was.

Gemeente zingt: Gezang 478

VERKONDIGING
Orgel en sopraan: Max Reger (1873-1916) - Weihnachtslied, 1905
Hoch am dunk'len Himmelsbogen
glänzt ein Stern, und lind und sacht
kommt das Glück dahergezogen,
rauscht herauf die heilige Nacht.
Leise zittert's durch die Herzen,
losgelöst von Erdenschmerzen
hebt die Menschheit sich empor;
horch, es tönt der Engelchor:
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Ehre sei Gott in der Höhe,
Friede auf Erden
und den Menschen
ein Wohlgefallen.
Neigt der Himmel sich zur Erde?
Wird die Welt zum Paradies?
Daß hier Fried' und Freude werde,
wie's die Engelschar verhieß?
Tannenduft und Weihnachtskerzen!
Gleich erglühn die Menschenherzen!
Jubel ist bei Groß und Klein,
Freude soll auf Erden sein!
Ehre sei Gott in der Höhe,
Friede auf Erden
und den Menschen
ein Wohlgefallen.
Köstlich ist die frohe Kunde.
Alles, was da müd' und krank,
lebt nun auf! Aus Engelsmunde
kommt ja dieser Jubelsang,
Gnadenzeit voll süßer Wonnen,
Christfest, jugendfrischer Bronnen,
Jubel ist bei Arm und Reich;
nun sind alles Menschen gleich!
Ehre sei Gott in der Höhe,
Friede auf Erden
und den Menschen
ein Wohlgefallen.
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Thomaskerk
Orgel en sopraan: Johann Sebastian Bach (1685-1750) uit: het Weihnachts Oratorium,
BWV 208, 1734-35
Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen
Auch den allerkleinsten Samen
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Jenes strengen Schreckens ein?
Nein, du sagst ja selber nein. (Nein!)
Sollt ich nun das Sterben scheuen?
Nein, dein süßes Wort ist da!
Oder sollt ich mich erfreuen?
Ja, du Heiland sprichst selbst ja. (Ja!)

Voorbeden – intenties te beantwoorden met: Lied 367h

Stil gebed, Onze Vader
Slotlied (staande): Gezang 486
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Léon Boëllmann (1862-1897) - Toccata
uit: Suite Gothique, opus 25, 1895
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De Nederlandse sopraan Elma Dekker kreeg haar eerste zanglessen
van Marianne Pak. Momenteel wordt zij gecoacht door Hanneke de
Wit en Paul Triepels. Elma volgde masterclasses bij o.a. Christoph
Prégardien, Margreet Honig, Nico van der Meel, Johannette Zomer en
Miranda van Kralingen. Elma Dekker geeft regelmatig concerten met
organisten, waaronder Aart Bergwerff, Geerten van de Wetering,
Matthias Havinga en Pieter van Dijk. Zij legt daarbij de focus op
repertoire dat speciaal voor sopraan en orgel geschreven is van o.m.
Max Reger, Alphons Diepenbrock en Hendrik Andriessen. Vanwege
haar interesse in theologische vraagstukken studeerde Elma Dekker
ook Wereldgodsdiensten aan de Universiteit Leiden.
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