


1. Inleidend orgelspel

2. Komt allen tezamen   (samenzang)

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, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

    Komt allen tezamen, 

komt verheugd van harte 

Bethlehems stal in de geest bezocht.

Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

3. Welkom door ds. A. Simons

4. Gebed

5. Ik kniel aan Uwe kribbe neer   (Wim Timmerarends, solozang)

Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 

o Jezus, Gij mijn leven!

Ik kom tot U en breng U, Heer’,

wat Gij mij hebt gegeven.

O, neem mijn leven, geest en hart,

en laat mijn ziel in vreugd en smart,

bij U geborgen wezen!

Samenzang:     Ik lag in donkerheid en nacht,

Gij waart mijn zon, mijn luister,

de zonne, die mij vrede bracht

en redde uit het duister.

O Jezus, wil mijn zonneschijn,

mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:

dan heb ik niets te vrezen.

Hier neergeknield voor U, o Heer’, 

vraag ik U mij te geven.

Een hart, bereid om tot Uw eer

en voor Uw Naam te leven.

O, louter mij Heer’, maak mij rein

en laat mijn hart de kribbe zijn,

waar U een plaats in hebt gekregen.



6. Psalm 98 : 2   (Samenzang met bovenstem)

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Dit slaan al 's aardrijks einde gade,

nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan de HEER’ met blijde galmen,

gij ganse wereld, juich van vreugd!

Zing vrolijk in verheven psalmen

het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

7. Schriftlezing: Lukas 1 : 26 - 33 en Johannes 3 : 16

(door Corrie van Eck)

8. Kerstevangelie   (door ds. A. Simons)

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

16.

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden 

naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,

naar een maagd die ondertrouwd was met een man, 

van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; 

en de naam van de maagd was Maria.

En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet,

begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.

Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, 

en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, 

want u hebt genade gevonden bij God.

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren 

en u zult Hem de Naam Jezus geven.

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden,

en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,

en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid 

en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren

Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, 

niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.



9. In de stad van koning David   

     Yente Rijken, panfluit & Lianne van Eck, piano.

10. De lofzang van Zacharias : 5

     Voor elk, die in het duister dwaalt,

     verstrekt deez' zon een helder licht.

     Dat hem in schauw des doods bestraalt,

     op 't vredepad zijn voeten richt.

11. Kinderkoor & Samenzang

     Dit is de dag die God ons schenkt

     Kinderen:

     Dit is de dag, die God ons schenkt,

     waaraan thans ieder Christen denkt;

     hem viere, wat in 't groot heelal

     door Jezus is en wezen zal.

     Men had Hem eeuwenlang verwacht;

     en toen Gods tijdperk was volbracht,

     zond Hij ons van Zijn hoge troon

     het Heil der wereld, Zijne Zoon.

     Samenzang:

     U, die voor ons geboren zijt,

     U zij ons hart, ons lied gewijd.

     Wij voegen juichend onze stem

     bij 't Eng'lenheir van Bethlehem.

     Stille nacht

     Kinderen:

     Stille nacht, heilige nacht! 

     Davids Zoon, lang verwacht, 

     Die miljoenen eens zaligen zal, 

     werd geboren in Bethlehems stal, 

     Hij, der schepselen Heer. (2x)



Samenzang:

Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd, 

werd G’ op stro en in doeken gelegd. 

Leer m’ U danken daarvoor. (2x)

Nu zijt wellekome

Kinderen:

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer’,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!

Nu zijt wellekome van de hogen hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Ontferm U, Heer’.

Samenzang:

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet!

Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,

Bethl’em is de stede, daar is 't geschied voorwaar.

Ontferm U, Heer’

Hoor, de eng’len zingen d’ eer

Kinderen:

Hoor, de eng'len zingen d' eer

van de nieuw geboren Heer!

Vreed' op aarde, 't is vervuld:

God verzoent der mensen schuld.

Mengt u, volken, in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,

mensentong en eng'lenstem,

zingt het kind van Bethlehem!

Hoor, de eng'len zingen d' eer

van de nieuw geboren Heer!

Samenzang:

Hij, die heerst op 's hemels troon,

Christus, d' Eeuw'ge, 's Vaders Zoon,

wordt geboren uit een maagd

op de tijd, die God behaagt.

Vleesgeworden Woord van God,

mens geworden om ons lot,

U, der mensen één, o Heer,

U, Immanuël, zij eer!

Hoor, de eng'len zingen d' eer

van de nieuw geboren Heer!



     Eer zij God in onze dagen

     Kinderen:

     Eer zij God in onze dagen,

     eer zij God in deze tijd.

     Mensen van het welbehagen,

     roept op aarde vrede uit.

     refrein: (allen)

     Gloria in excelsis Deo,

     Gloria in excelsis Deo.

12. Kerstverhaal   (door Arianne Timmerarends)

13. Lofzang van Simeon : 2    (Samenzang)

     Een licht, zo groot, zo schoon,

     gedaald van 's hemels troon,

     straalt volk bij volk in d' ogen;

     terwijl 't het blind gezicht

     van 't heidendom verlicht,

     en Isrel zal verhogen.

14. Heilige nacht, heilige nacht  (Wim Timmerarends, solozang)

     Heilige nacht, heilige nacht!

     Nacht van Gods eeuwige liefde, 

     toen Hij Zijn Zoon zond op aarde, 

     Die onze Heiland zal zijn. 

     Heilige nacht, heilige nacht 

     Heilige nacht, heilige nacht!

     Nacht waarin engelenkoren. 

     Melden dat Hij is geboren, 

     Hij die ons zaligen zal.

     Heilige nacht, heilige nacht

Kinderen:

Eer zij God die onze Vader,

en die onze Koning is.

Eer zij God, die op de aarde

naar ons toegekomen is.

refrein: (allen)   

Gloria in excelsis Deo,

Gloria in excelsis Deo.



15. ’t was nacht in Bethlems dreven   

(door Willianne van Bergeijk, Arianne en Wim Timmerarends)

     ’t Was nacht in Bethlems dreven, een schone stille nacht,

     En trouwe herders bleven bij hunne kudd’ op wacht,

     En trouwe herders bleven bij hunne kudd’ op wacht.

     En ja, juist in die stonde, in deze zelfde nacht,

     werd hun door eng’len monden, het blijde nieuws gebracht.

     Werd hun door eng’len monden, het blijde nieuws gebracht.

     Samenzang:

     Hij wil Zijn kudde leiden,zij ’t ook door leed of kruis,

     naar d’ eeuwig groene weiden van ’t hemels Vaderhuis.

     Naar d’ eeuwig groene weiden van ’t hemels Vaderhuis.

16. Het Licht is geboren   (Jeugdvereniging 16+)

     

     Het Licht is geboren! Hij kwam deze nacht,

     op Wie al zo lang in geloof is gewacht.

     Profeten, zij zwegen ruim vierhonderd jaar,

     maar nu klinkt het luid: uw Messias is daar!

     Het Licht is geboren! Hij kwam in de tijd,

     Die was en Die zijn zal in eeuwigheid.

     Zijn komst wordt door duizenden eng’len bericht

     aan herders, omstraald door het hemelse licht.

     

     Het Licht is geboren! Gods woorden zijn waar,

     vervuld de belofte na vierduizend jaar.

     De wijzen aanbidden met wierook en goud.

     Sta op tot de vreugde: in Hem is behoud!

17. Sluiting



18. Ere zij God  (staande indien mogelijk)

      Ere zij God, ere zij God,

      in de hoge, in de hoge, in de hoge!

      Vrede op aarde, vrede op aarde,

      in de mensen een welbehagen.

      Ere zij God in de hoge;

      Ere zij God in de hoge.

      Vrede op aarde, vrede op aarde,

      vrede op aarde, vrede op aarde,

      in de mensen, in de mensen 

      een welbehagen, 

      in de mensen een welbehagen, 

      een welbehagen. 

      Ere zij God, ere zij God

      in de hoge, in de hoge, in de hoge!

      Vrede op aarde, vrede op aarde,

      in de mensen een welbehagen.

      Amen, amen.

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen 

en een Voorspoedig 2020.

U wordt vAN HArtE UItGENoDIGDvAN HArtE UItGENoDIGD

om koffie/thee, warme chocolademelk/fris te komen

drinken met wat lekkers erbij in het koor van de kerk!

voor de kinderen ligt er wat lekkerslekkers en een verrassing verrassing klaar!!


