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KERSTNACHT 24 december 2020
Voorganger: ds. Tom de Haan
Judith van Wanroij, sopraan - Petra Ehrismann, alt
Joost van Velzen, tenor - Michel Poels, bas
Anton Pauw, orgel - Helen Tilmanns, hobo
Ouderling van dienst: Niek Rooseboom
Diaken van dienst: Henk Vonk
Stilte en duisternis
Lezing:

uit Johannes 1

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.
Licht
We geven het licht aan elkaar door terwijl het vocaal kwartet zingt:
‘Dies sanctificatus’ – Jakob Handl (1550-1591)
Dies sanctificatus illuxit nobis: venite gentes, et adorate Dominum.
Quia hodie descendit lux magna in terris. Alleluia.

Inleiding
Lied:

[Een geheiligde dag heeft ons verlicht; komt volken en aanbid de Heer.
Want heden is een groot licht afgedaald op aarde. Halleluja.]
‘Er is een roos ontloken’
Langzaam gaan de lichten aan, we doven de kaarsen

1.
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan
bloeien
in 't midden van de nacht
Lezing:

2.
Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd
ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd

Lucas 2: 1-7

3.
Die bloem van Gods
behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

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.
Lied:

Lezing:

‘Away in a manger’
1.
Away in a manger,
no crib for His bed
The little Lord Jesus
laid down His sweet head
The stars in the bright sky
looked down where He lay
The little Lord Jesus
asleep on the hay

1.
Geen wiegje als rustplaats,
maar een krib was ‘t weleer
waar ‘t Kindeke Jezus
lei zijn hoofdje ter neer
De sterren, zij keken
van de hemel zo mooi
naar het Kindeke Jezus,
hoe hij sliep in de hooi

2.
The cattle are lowing,
the poor Baby awakes
But little Lord Jesus,
no crying He makes
I love Thee, Lord Jesus!
Look down from the night sky
And stay by my side
till morning is nigh

2.
Door ‘t loeien der koetjes
was het Kindje ontwaakt
maar daardoor werd ‘t Kind
niet aan ‘t schreien gemaakt
Heer Jezus, nu ziet God
uit de hemel ter neer
ik dank U, dat G’eens ook
een kindje waart, Heer

3.
Be near me, Lord Jesus;
I ask Thee to stay
Close by me forever,
and love me I pray
Bless all the dear children
in Thy tender care
And take us to Heaven
to live with Thee there

3.
O zegen de kind’ren
veraf en dichtbij
Gij houdt van hen allen
evenveel als van mij
Gij wilt, dat wij kind’ren
al zijn wij nog klein
bij U in de hemel
ook eens zullen zijn

Lucas 2, 8–16

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij
hun kudde. 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. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet

bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels
leger dat God prees met de woorden: ‘Ere zij God in den hoge, vrede op aarde in de mensen
een welbehagen.' Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en
wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en
Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Lied:

‘Eer zij God in onze dagen’

1.
Les anges dans nos campagnes
ont entonné l’hymne des cieux;
et l’écho de nos montagnes
redit ce chant mélodieux.
Gloria, in excelsis Deo,

1.
Over onze velden klonk
het hemels lied der engelen,
hun melodieuze zang weergalmde
in de bergen.
Eer zij God in de hoge!

2.
Bergers, pour qui cette fête?
Quel est l’objet de tous ces chants?
Quel vainqueur, quelle conquête
mérite ces cris triomphants?
Gloria, in excelsis Deo,

2.
Herders, voor wie is dat feest?
Vanwaar al die gezangen?
Welke overwinnaar, welke strijd
verdient deze jubelzangen?
Eer zij God in de hoge!

3.
Ils annoncent la naissance
du Rédempteur, Roi d’Israël,
et dans sa reconnaissance
la terre chante avec le ciel:
Gloria, in excelsis Deo,

3.
Ze kondigen de geboorte
van onze Redder aan, Koning van Israël,
en in eerbied zingt
de aarde met hemel:
Eer zij God in de hoge!

Lezing:

Lucas 2: 17-20

Toen (de herders) ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen
die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals
het hun was gezegd.
Lied:

‘Nu zijt wellekome’
1.
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.
2.
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."
Kyriëleis.
3.
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t'ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
Preek
Lied:

‘Stille Nacht, heilige Nacht’
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
"Holder Knab' im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh',
Schlaf in himmlischer Ruh!"

De lichtbrengers
Aan het begin van deze dienst gingen zes mensen op weg om het licht in de
stad uit te delen. Zouden ze mensen hebben gevonden om dit licht mee te
delen? Laten we kijken…
Gaven

Gebeden

Op www.bavo.nl kunt u via de knoppen aan de rechterkant van de pagina een
gift geven. De collecte van de Diaconie is bestemd voor het werk van Stem in
de Stad. Stem in de Stad zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben
en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet
altijd gehoord of gezien worden. De andere collecte is voor de kerk en ter
bestrijding van de kosten van deze viering.
[Dankgebed en voorbeden - stil gebed –
gezamenlijk gebeden Onze Vader]
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Slotlied:

The First Nowell
The first “Nowell” the angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay keeping their sheep,
On a cold winter’s night that was so deep.
Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!
They looked up and saw a star
Shining in the east, beyond them far;
And to the earth it gave great light,
And so it continued both day and night.
Nowell! …
And by the light of that same star
Three wise men came from country far;
To seek for a King was their intent,
And to follow the star wherever it went.
Nowell! …
This star drew nigh to the northwest:
O’er Bethlehem it took its rest;
And there it did both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay.
Nowell! …
Then did they know assuredly
Within that house the King did lie;
One entered in then for to see,
And found the Babe in poverty.
Nowell! …
Then entered in those wise men three,
Full rev’rently upon their knee,
And offered there, in his presence,
Their gold and myrrh, and frankincense.
Nowell! …

Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord
That hath made heaven and earth of nought,
And with His blood mankind hath bought.
Nowell! …
Zegen
Orgelspel

