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Muziek

TOG

Welkom en mededelingen
Zingen
Lied 477: 1, 2 en 4
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
2. De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
4. 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.
Aansteken Kerst-kaars
Gebed om ontferming
afgewisseld met ‘Als alles duister is’
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Lezing
Het volk dat in duisternis gaat - Jesaja 9: 1-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

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.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.
Zingen
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken - Gezang 26: 1, 3 en 4 (LvdK)
door Cor Hofstra, Henk Spijker, Jan Kostelijk en Gerrit Smit
1. Daar is uit 's werelds duist're wolken,
3. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een licht der lichten opgegaan.
een Zoon gegeven door uw kracht!
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
De heerschappij zal Hem behoren,
en Gij, mijn ziele, bid het aan!
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Het komt de schaduwen beschijnen,
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden
de zwarte schaduw van de dood.
zijn wond'ren van genaad' alleen.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
genade spreidt haar morgenrood.
verzoend voor 't oog des Vaders treen.
4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden,
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt,
voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Lezing
De geboorte van Jezus - Lucas 2: 1-7
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich
moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats
waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de
stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 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.
Zingen
Lied 478: 1 en 4
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.

4. O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
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!

Lezing
Het licht schijnt in de duisternis - Johannes 1: 1-5
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in
het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo TOG
Gedicht
Licht
door Marjanne van de Mheen
Gebeden
Slotlied
Lied 481
1. Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren 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 nieuwgeboren 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 nieuwgeboren Heer!
Wegzending en zegen
Zingen
Ere zij God
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.
Muziek

TOG

