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Paaskaars aansteekt?

-Orgelspel
-Mededelingen/welkom
-Muziek: Komt allen tezamen.
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,
die koning.
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
die koning.
Groet
Allen antwoorden door “Amen” te zeggen.
Muziek: But who may abide the day of his coming? Wie zal er staan op de dag
van Zijn komst? (Messiah van Händel).
Gebed
Muziek: Licht in de nacht.
“Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken
Dit is de nacht, dat zijn leven begon
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is hij ons komen brengen
Stralend breekt die hel’dre morgen aan
Prijs nu zijn naam samen met de eng’len
O nacht vol licht dat Jezus kwam

Wat hij ons leert is even om een ander
liefde alleen is de weg die hij wees
En als hij spreekt verbreekt hij alle banden
Vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd
Prijs nu zijn naam samen met de eng’len
O nacht vol licht
dat Jezus kwam

Kerstevangelie
1

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij
wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2 Het was de eerste
keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië
bestuurde. 3 Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie
vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.
4-5
Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem
in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit
Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met
Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger…

Jesaja 40:1-3
Weest getroost, weest getroost Mijn volk: zo spreekt uw God.
Spreekt vanuit uw hart tot Jeruzalem en roept haar toe
dat haar strijd is volbracht, dat haar ongerechtigheid is vergeven.
De stem van een roepende in de woestijn:
'Bereidt de weg des Heren, effent in de woestijn een baan voor onze God.'
Muziek: Comfort ye my people. Troost mijn volk. (Messiah van Händel).
(Tekst zie hierboven).

. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde
hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf
van de stad…

Jesaja 11
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
5
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
8
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
1

Muziek: Stille Nacht.
Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
8

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de
Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de
Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen…

5

Jesaja 40:5
De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!'

Muziek: The Glory of the Lord. De luister van de Heer. (Messiah van Händel).
(tekst zie hierboven).

10

De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is
de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak
ligt.' 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger
dat God prees met de woorden: 14 'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'…

1

Jesaja 9
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.
4
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5
Een 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.
6
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Muziek: Hoor de engelen zingen d’eer.
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vreed' 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 Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
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 d'eer
van de nieuw geboren Heer
Verkondiging.

Muziek Komt verwondert u hier mensen.
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren 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.
O Heer Jesu, God en mensen,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wensen,
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
Allen antwoorden door “Amen” te zeggen.
Pianospel
Ere zij God wordt nu aan het einde van Kerstmorgen gezongen

