ORDE VAN DIENST
Kerstmorgen 25 december 2020

Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw,
ouderling Gert Dannenberg, diaken Marianne Immink, m.m.v. een zanggroep;
Helen Tilmanns, Heleen van der Laan, Jan van der Laan, Fokke Rakers.
Pieter Stam, bariton. Ensemble: Emma Stam, viool; Judith Stam, fluit; Helen
Tilmanns, hobo, Marian Stam - Tol, piano en muzikale leiding
Kerstspel gespeeld door een aantal kinderen van de kindernevendienst.
Verteller; Corine Gerritsma - Visser

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:
.....
eeuwige God, wees ons genadig
Allen:
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.
We gaan zitten
De zanggroep zingt: lied 506: 1, 2 en 4 ‘Wij trekken in een lange stoet’
1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst
begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
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4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Gebed
De zanggroep zingt: lied 487: ‘Eer zij God in onze dagen’
1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. 2x

2. Eer zij God die onze Vader

en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo. 2x

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. 2x
KERSTSPEL
Muziek bij het kerstspel
‘De herdertjes lagen bij nachte’ – (arr. Anton Pauw)
1. De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
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zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen,
hun liederen, vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen,
t' liep tegen het nieuwe jaar.
2. Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen:
een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje beneen.
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer;
zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.
‘Gloria, gloria’ (canon) – Jacques Berthier (Taizé)
Gloria, gloria, in excelsis Deo
Vertaling: Ere zij God, ere zij God, eer aan God in de hoge.
‘Die Könige’ voor zangstem en piano,
Weihnachtslieder, opus 8 nr. 3, Peter Cornelius (1824-1874)
Drei Könige wandern aus Morgenland;
Ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand.
In Juda fragen und forschen die drei,
Wo der neugeborene König sei?
Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold
Dem Kinde spenden zum Opfersold.
Und hell erglänzet des Sternes Schein:
Zum Stalle gehen die Kön'ge ein;
Das Knäblein schaun sie wonniglich,
Anbetend neigen die Könige sich;
Sie bringen Weihrauch, Myrrhen und Gold
Zum Opfer dar dem Knäblein hold.
O Menschenkind! halte treulich Schritt!
Die Kön'ge wandern, o wandre mit!
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Der Stern der Liebe, der Gnade Stern
Erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn,
Und fehlen Weihrauch, Myrrhen und Gold,
Schenke dein Herz dem Knäblein hold!
Lezing: Johannes 1: 1-14
Overdenking
De zanggroep zingt: The first noel/Pachelbel’s canon, arr. Michael
Clawson
1. The first Noel the angel 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.
Noel, Noel, Noel, Noel,
born is the King of Israël.
2. For al lto see there was 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.
Noel, Noel, Noel, Noel,
born is the King of Israël.
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en 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
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EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID. AMEN.

Mededelingen en bloemengroet
De zanggroep zingt: lied 481: ‘Hoor de engelen zingen d’ eer’
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!

Zegen
Allen:

AMEN.

Uitleidend orgelspel
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Mededelingen
Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt
uitgenodigd om uw plek te verlaten. Zo voorkomen we dringen bij de
deur.
Collecte
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven.
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
De eerste collecte is voor ‘Kinderen in de knel’
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkdienstgemist.nl
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