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Voorafgaande aan de dienst zingen wij samen met de Kerstcantorij:
Gezang 477
Gezang 479: Kerstcantorij: 1 en 2, Gemeente: 3 en 4
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

op aard’
op aard'
ons allemaal
ons allemaal

Mannen:
Allen:
Mannen:
Allen:
Vrouwen + kinderen:
Allen:
Vrouwen + kinderen:
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
't Kwam op de aarde voor ons allegaar
't Kwam op de aarde voor ons allegaar
En 't wenst ons allen een zalig Nieuwjaar
En 't wenst ons allen een zalig Nieuwjaar

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

op aard’
op aard'
ons allemaal.
ons allemaal.

Opgang
Gemeente gaat staan

Intochtslied: Psalm 98
Kerstcantorij zingt Antifoon:

‘Dauwt hemelen van boven en laten de wolken gerechtigheid doen–
neerstromen. De aarde opene zich opdat uw heil ontluike’.
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Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
V:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg Psalm 98: 3
V:

G:

Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Vervolg Psalm 98: 4

Gemeente gaat zitten
Kleine Thomas: Kerstverhaal
Aan het eind van het kerstspel zingen allen: Gezang 486: 1, 2 en 4
De kinderen gaan naar de Kleine Thomas
Gebed om Ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
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Gemeente zingt: Gezang 487: 1, 2 en 3

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Lied 333
Eerste Schriftlezing: Jesaja 9: 1 - 6 (NBG ’51)
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.
2
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.
3
Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de
roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag.
4
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in
bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
5
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.
6
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 samen met de Kerstcantorij: Gezang 494
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Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20 (NBG ’51)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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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.
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.
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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: Lied 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 476: 1, 2 en 3

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen
De kinderen komen terug van de kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Stichting
Bootvluchteling en Thomaskerk
Tijdens de collecte zingt de Kerstcantorij:

1.

Unto us is born a Son,
King of Quires supernal:
See on earth His life begun,
Of lords the Lord eternal,
Of lords the Lord eternal.

2.

Christ, from heav'n descending low
Comes on earth a stranger;
Ox and ass their owner know,
Be cradled in the manger,
Be cradled in the manger.

3.

This did Herod sore affray,
And grievously bewilder
So he gave the word to slay,
And slew the little childer,
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And slew the little childer.
4.

Of His love and mercy mild
This the Christmas story;
And O that Mary's gentle child
Might lead us up to glory!
Might lead us up to glory!

5.

O and A, and A and O,
Cum cantibus in choro,
Let our merry organ go,
Benedicamus Domino.
Benedicamus Domino.

VOORBEDEN -

Stil gebed

intenties te beantwoorden met: Lied 367h
Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 481: 1, 2 en 3
Zegen,
beantw
oord
met:

Orgelspel: Léon Boëllmann (1862-1897) - Menuet
uit: Suite Gothique, opus 25, 1895
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