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met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

Kerstnacht
de kleuren voor Kerst zijn wit en rood
het licht is over ons opgegaan
verdere symbolen:
de oude stam is de stronk van Isaï, de voorvader van Jezus
de witte bloemen zijn het symbool van zuiverheid en onschuld
het groen van de klimop en de dennentakken geven aan: hoop en eeuwig leven:
klimop blijft, evenals dennen, altijd groen.
de takken hangen omlaag, groen werd in de Middeleeuwen ook beschouwd als
symbool van de Heilige Geest, die hier neerdaalt uit de hoge
de kaars in het centrum is het Licht van Bethlehem
het nieuw geboren kindje Jezus
midden in de winter
komt een bloem
tot bloei
stil en wit
herders herkennen
hun Herder
engelen zingen
mensen stemmen in
ERE ZIJ GOD
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek over diverse ‘Kerstliederen..’
- koor ‘Once in royal Davids city..’
1
Once in royal David's city
stood a lowly cattle shed,
where a mother laid her baby
in a manger for his bed:
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little child.

2
He came down to earth from heaven,
who is God and Lord of all,
and his shelter was a stable,
and his cradle was a stall;
with the poor, and mean and lowly
lived on earth our Saviour Holy

5
And our eyes at last shall see Him
through his own redeeming love;
for that child so dear and gentle
is our Lord in heaven above,
and He leads his children on
to the place where He is gone

6
Not in that poor lowly stable
with the oxen standing by,
we shall see Him, but in heaven,
set at God's right hand on high;
where like stars his children crowned
all in white shall wait around.

- welkom
- lied 477: 1, 2, 3

(wij gaan staan)

- inleiding
- stilte
- de paaskaars wordt ontstoken
(wij gaan zitten)

- bemoediging
v onze hulp is in de Naam van de Heer
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v die trouw houdt tot in eeuwigheid
a EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
- lied 489: 1, 2

3

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed in de nacht
- lezing Genesis 12: 1 - 5
- lied 803: 1 koor, 2 allen, 3 allen
- lezing Exodus 3: 7 – 14
- 158a: 1, 2
- lezing Jesaja 9: 1 – 6
- lied 26: 1, 3 (Liedboek voor de Kerken 1973)
- lezing Micha 4: 1- 4
- lied ‘van de nieuwe aarde..’
1 koor

Het Woord, dat neerdaalt uit de hemel,
schept licht in onze duisternis.
Hoe machtig , o God, is Uw Naam op aarde,
Uw hand in de geschiedenis.
2 allen

Uit kindermonden, uit mensenhanden
komt, HEER, Uw grootheid aan het licht,
als Gij Uw Geest in ons doet landen;
de aarde krijgt een nieuw gezicht:
3 allen

de wapens worden afgezworen,
de liefde ploegt de aarde om
en zaait de vrede in de voren:
de oogst zal groot zijn, vreugde alom!

- intermezzo ‘Trumpet Voluntary’

Jeremy Clarcke (1674-1707)

- lezing Lucas 1: 46 – 55
- lied 157a: 1 koor, 2 allen, 3 allen, 4 allen
- lezing Lucas 2: 1 - 7
- lied 483
- lezing Lucas 2: 8 - 17
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- koor ‘While shepherds watched their flocks by night..’
1
While shepherds watched their flocks
by night
all seated on the ground,
the angel of the Lord came down,
and glory shone around.

2
Fear not, said he, (for maighty dread
had seized their trouble mind),
glad tidings of great joy I bring
to you and all mankind.

3
To you in David's town, this day
is born of David's line
a Saviour, who is Christ the Lord,
and this shall be the sign.

4
The heav'nly babe you threre shall find
to human view displayed,
all meanly wrapped in swathing bands,
and in a manger laid.

5
Thus spake the seraph, and forwith
appeared a heavenly throng
of angels praising God, and thus
addressed their joyfull song:

6
All glory be to God on high,
and to the earth be peace;
Good-will henceforth from heav'n to men
begin and never cease!

- gedicht
- lied 487
- meditatie
- orgel en panfluit ‘Serenade’

Joseph Haydn (1732-1809)

- lied 505: 1 koor, 2 allen, 3 allen
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van gaven
één collecte:
50% Eredienst
de collecte voor de Eredienst
wordt besteed aan het in standhouden van ons
mooie kerkgebouw en de kosten die aan het werk
van de kerk verbonden zijn.
50% Werelddiaconaat
de collecte voor het Werelddiaconaat
is vannacht bestemd voor het mooie- en doeltreffende
werk van het LEGER DES HEILS..

- orgelmuziek, Fuge in g

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

BWV 578
5

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- cantorij, lied 484
- lezing Openbaringen 21: 1 – 5
- v wegzending en zegen
a Amen
- lied 481
orgelmuziek, ‘Kerst Suite’ nr. 2

Jan Zwart (1877-1937)
Postludium over ‘Daar is uit ’s werelds duistre wolken..’
tekst:

Daar is uit ’s werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

*
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

- de Brielse klokken worden geluid -

u allen
goede
Kerstdagen toegewenst

*
en moge de Eeuwige
u in het jaar 2020
zegenen en behoeden
met zijn liefde, genade en trouw

