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Muziek bij binnenkomst van fluit en orgel
Vooraf zingen: lied 477: 1, 2 en 3
zingen: lied 478: 1 en 2

Vertederend, een baby in een stal.

Gods charmeoffensief, maar ondertussen…
is het Woord vlees geworden...

lied 477: 1, 2, 3
1 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, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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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, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

En lied 478: 1 en 2
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 bindt,
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.
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Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Om er in te komen
Zingen: Zingkring Processielied
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Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt’,
morgen taal in onze oren,
hemel op ons hoofd gezet,
ogen wenkend woord van U,
nieuw getijde dat is nu.
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Gij die nieuw zijt alle dagen,
bron van hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt?
die gezegd heeft ‘Ik zal zijn’
en ’de dood zal niet meer zijn.’
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Zeg ons dat Gij niet zult slapen,
Eerste stem die nimmer zweeg.
Zie, de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg,
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar uw licht.

Bemoediging, groet en Drempelgebed:
V.
Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
V. : Heer, wordt in ons geboren
A. : EN DEEL ONS UW VREDE MEE.
Amen
1 ste Carol 1= zingkring 2, 3, 4 en 5 = allen
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De kleur verdwijnt, de lucht trekt dicht,
Een flits, een donderslag.
De tuin die eens een lusthof was
wekt angst en bergt een graf.
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Het spel, de onbevangenheid,
de onschuld is voorbij.
Begeerte heerst,maakt bang
en van verlangen sterven wij.
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De Vruchten die de tuin ons bood:
Verboden door uw woord.
De aarde, vruchtbaar, moederschoot,
Brengt doorn en distel vort.
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God, maak ons nieuw, de dood voorbij,
Weer kwetsbaar als een kind.
De mens zal uit het graf opstaan,
Het licht, het leven wint.

Kyriegebed
Na elke intentie, die eindigt met de woorden:
voor heel uw wereld en al haar mensen bidden wij, zingen
wij: 299d
Heer, ontferm U over ons,
Christus ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons.
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Glorialied: 487
1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
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,
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
Gloria in excelsis Deo.
Horen
Gebed van de eerste kerstdag
Kindermoment
Aan het eind gaan de kinderen naar de nevendienst.
Uitleg liturgisch bloemwerk
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Zingen 2e Carol
1= Zingkring
2, 3, 4, 5 en 6 allen en fluit
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Zie, de sterren aan de hemel,
zoveel zegen valt je toe.
Zie,de korrels aan het zandstrand:
kinderen, in overvloed.’
Abraham en Sara krijgen
toekomst, naam en vaste grond;
toekomst ook voor alle volken
door de mens die na hen komt.

4 Want een kind is ons gegeven,
God met ons, zo is zijn naam.
Hij wijst ongekende wegen
uit een dor en doods bestaan.
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5 Jezus, woord door God gesproken,
mens geroepen tot zijn dienst,
trouw tot in de dood, geofferd
voor ons heil: God zal voorzien.
6 Richt uw woord tot ons, uw mensen,
maak ons open, schenk de moed
als uw stem klinkt te beamen:
Ja, hier ben ik, U doet goed.

Zingen 3e Carol
1= zingkring
2= allen
3 en 4= Zingkring en allen
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2 Niet langer drukt ons droefheid neer.
Wij vinden vreugde in de Heer.
Niet langer drukt ons droefheid neer.
Wij vinden vreugde in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.
3 Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Nu wijkt de zonde voor het licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Stem mensen met de engelen in:
Aanschouw de Zoon, dit nieuw begin.
4 Hij doet de duisternis teniet.
En eng’len zingen ons dit lied:
Hij doet de duisternis teniet.
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En eng’len zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag van de geschiedenis.

Zingen: 4e Carol 1 en 2 = allen
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2 De wolken breken waar dit lied
op vredes vleugels wiekt.
De wijde wereld raakt vervuld
van hemelse muziek.
Zij wordt vanuit haar diepe nacht
gewekt door deze klank,
haar spraakverwarring overstemd
door engelen gezang.
3= zingkring
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4= allen, zingkring, fluit
De nieuwe tijd breekt weldra aan
naar het profeten woord.
De nieuwe aarde van omhoog
begroet haar Vredevorst.
En wereld wijd klinkt dan het lied
dat deze Koning dankt.
Voorgoed zingt alle mensentong
dit engelengezang.
Uitleg en Verkondiging
Zingen 5e Carol
1= zingkring 2= allen 3= fluit en zingkring
4= fluit, zingkring en allen
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Nu ster voor ster de morgen groeit,
de dag geboren wordt,
breekt heel de nacht in zingen uit:
Gods glorie wordt gehoord.
Hier zingen eng’len hemels
de aarde vrede toe.
Nog slaapt zij aan het heil voorbij
waarvan zij weten moet.

3 Het zwijgen van de lange nacht
bewaart een stil geheim:
hoe God de mensen toegedaan,
als een van hen wil zijn.
Zo ongehoord verschenen,
zo klein en zonder macht,
komt Gods genade aan het licht:
een Kind betrekt de wacht.
Gezegend Kind van Bethlehem,
dat onze harten wint,
wij bidden ook dat Gij bij ons
een onderkomen vindt,
De eng’len zingen glorie,
de morgen wordt begroet.
Het is de echo van dit lied
die ons ontwaken doet.
Met hart en handen
Inzameling van de gaven:
1. Kinderen in de knel. 2 beheer en onderhoud
Orgel en fluit: variaties op "Holly and Ivy"
De kinderen komen terug in de kerkzaal
6e Carol
1, 2 = allen 3 zingkring 4= allen
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Te midden van de schapen wordt hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en draagt nóg dit hout hem als het lam aan het kruis.
Wij staan aan zijn kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:
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dit leven zal stralen, door hemel bemind.
Wij groeten de liefde gevat in dit kind.
De kracht van zijn liefde, zal in de woestijn
ons doorgang verlenen, tot waterbron zijn.
Want liefde alleen brengt de hemel in zicht,
vernieuwt onze aarde in oorspronk ’ lijk licht.
Gebeden
Voorbeden:
7e Carol: 1
v Liefdevolle God...
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7e Carol: 2
v. liefdevolle God...
Om vrede voor landen te lang al verdeeld,
om vrede en toekomst met allen gedeeld,
om vrede in straten en vrede in stad,
om vrede op aarde en licht in de nacht.
7e Carol: 3
v. liefdevolle God...
Om vrede van vrienden, een hand in een hand,
om vrede in huizen, om vredesverband,
om vrede van binnen, om rust in ons hart,
om vrede op aarde en licht in de nacht.
7e Carol: 4
v. liefdevolle God
Om pace e ene, om vrede en goeds,
om vrede die leven geeft vol goede moed,
om vrede voor jou die op vrede nog wacht, om vrede
op aarde en licht in de nacht.
Stilgebed, gezamenlijk gebeden: Onze vader…
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
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En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van den boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in der eeuwigheid.
Amen
8e Carol 1 t/m 4
1 Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
refrein:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
2 Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint,
van oorlog en van pijn.
refrein:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
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3 Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
refrein:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
4 Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
refrein:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
Wegzending en Zegen
G: Amen
9e Carol
1 Hoor, de engelen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ‘t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
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dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de_eer
van de nieuw geboren 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 nieuw geboren 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 engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
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Troostlied voor wie met kerst alleen is
Wees niet zo bang voor Kerst.
Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.
Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar 'Stille nacht' als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.
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Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven.'
Terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
Het is naar Golgotha verhuisd.
Gedenk de dieren op de schalen en borden,
die zitten meer dan jij in de puree.
Eten is beter dan gegeten worden
ook in de glans van Lucas 2.
Zeg 'nee' als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstboom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin.
Willem Wilmink
Collecte bij de uitgang: diacinie

De Kerkenraad van de
Protestantse Wijkgemeente "De Kern" in Spijkenisse
wenst U
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U kunt deze dienst nog eens horen op
http://www.dekern-spijkenisse.nl/
daar ook nog veel meer informatie over wijkgemeente
De Kern van Protestantse Gemeente Spijkenisse.
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