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Zingen: NLB 491 Een kind ons geboren (2x koor, 1x gemeente)
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
Welkom en mededelingen
Zingen: NLB 477: 1,4 en 5 Komt allen tezamen
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.
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' 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.
Zingt aarde en hemel,
Zingt nu engelenkoren,
Zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: NLB 478: 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen
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.
O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, dat 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!
Gebed
Moment met de kinderen van de onderbouw
Projectlied
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.
Gods reddingsboei wordt werk’lijkheid,
en zal te zien zijn wereldwijd.
Maar eerst is hij voor Israël,
de herders horen he-et heel snel.

God gaf Zijn Zoon als mensenkind!
Kom, ga nu met de herders mee
en kniel voor Hem, zeg toch geen “nee”.
Het is de Redder, die-ie je vindt.
Schriftlezing: Jesaja 9:1-6
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die
in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 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. 3 Het
juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de
drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die
dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden
verbrand, een prooi van het vuur. 5 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. 6 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.
Koor: Opwekking 331: Immanuël
Immanuël, o Immanuël,
vol ontzag, aanbid ik U als Heer
en zing: Immanuël,
God is met ons.
U kwam bij ons om mens te zijn
deelde mijn zwakheid en mijn pijn.
U, droeg de zwaarste straf voor mij
Immanuël.
Rijker dan woorden, mooier dan
al wat mijn hart bevatten kan.
Eindeloos is de grootheid van
Immanuël.

Schriftlezing: Lukas 2:8-14
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. 9 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. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David voor
jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12 Dit zal voor
jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een
doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij
de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14
´Eer aan god in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen
die hij liefheeft.´
Zingen: HH 129 Er is een kindeke
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
Verkondiging: De Vredevorst
Muzikale meditatie

Antwoordlied: NLB 483 Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
Koor: Ere zij God
Ere zij God in de hoogste hemelen
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Kinderen komen terug uit de KND
Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze vader
Filmpje bij collecten

Orgel en trompettisten spelen NLB 486
Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!
Kinderen van peuterdienst komen binnen
(orgel speelt: HH356 Kom aan boord)

Slotlied: NLB 487 Eer zij God in deze dagen (couplet 1: koor;
refrein en vervolg met gemeente)
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept de aarde vrede uit
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Eer zij God die onze vader
En die onze koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Lam van God Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vree kyrieeleis
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Zending en zegen
Zingen: Ere zij God

