Zaterdag 25 december 2021
Kerstmorgen
Orde van dienst

Welkom in deze feestelijke kerstmorgendienst!
In deze dienst zal de ‘Maartenskerk Vocalis’ voor ons zingen.

Orgelspel
Het klokje luidt en we worden stil…
Openingslied ‘Christian’s awake’ (koorzang)
1

Christians, awake, salute the happy morn,
whereon the Savior of the world was born;
Rise to adore the mystery of love,
which hosts of angels chanted from above;
with them the joyful tidings first begun
of God incarnate and the Virgin's son.
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Then to the watchful shepherds it was told,
who heard th'angelic herald's voice: "Behold,
I bring good tidings of a Savior's birth
to you and all the nations on the earth:
this day hath God fulfilled his promised word,
this day is born a Savior, Christ the Lord."
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He spoke, and straightaway the celestial choir
in hymns of joy, unknown before, conspire;
the praises of redeeming love they sang,
and heav'n's whole orb with alleluias rang;
God's highest glory was their anthem still,
peace on the earth, and unto men good will.
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To Bethl'hem straight th’enlightened shepherds ran,
to see the wonder God had wrought for man;
and found, with Joseph and the blessed maid,
her son, the Savior, in a manger laid;
Then tot their flocks, still praising God, return,
And their hearts with holy rapture burn.

Welkom en aansteken van de Kerstkaars
-we gaan staan-

2

Bemoediging
(uit Jesaja 9:5-6)
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.
Groet
Die Heer zij met u
ook met u de Heer!
We zingen met elkaar Lied 477: 1, 2 en 4
-we gaan zittenOpeningsgebed
We zingen als afsluiting van ons gebed ‘Kom tot ons, o langverwachte’
1 allen 2 koor 3 allen 4 koor (uit: Het liefste lied van overzee, Sytze de Vries)
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Die als Israëls vertroosting
hoop aan alle mensen biedt,
die als wereldwijd verlangen
ieder hart vult met een lied,
3

3

die als een geboren koning,
in een kind aan ons verscheen,
zoek in elk van ons uw woning,
richt ons op uw Rijk alleen.
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Ga ons voor in al uw glorie,
Zon van de gerechtigheid,
die ons bijlicht en met liefde
nader tot de Vader leidt.

Woord van bevrijding/ Regel van het nieuwe leven
Evangelielezing Lucas 2:1-21 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
We zingen samen met de kinderen Lied 486: 1, 2 en 4
Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de kindernevendienst.
Brieflezing Hebreeën 1:1-6
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de
voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt
heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als
enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.
In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de
schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden
te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods
hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen omdat hij een
eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij.
Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn
zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en
hij voor mij een zoon’? Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer
binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’
We luisteren naar het lied ‘What child is this’ (koorzang)
1

What Child is this, who, laid to rest,
On Mary's lap is sleeping?
Whom angels greet with anthems sweet,
While shepherds watch are keeping?
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Refrein:
This, this is Christ, the King,
Whom shepherds guard and angels sing:
Haste, haste to bring Him laud,
The Babe, the Son of Mary!
2

Why lies He in such mean estate,
Where ox and ass are feeding?
Good Christian, fear: for sinners here
The silent Word is pleading. Refrein
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So bring Him incense, gold, and myrrh,
Come, peasant, king to own Him.
The King of kings salvation brings;
Let loving hearts enthrone Him. Refrein

Verkondiging
Verstillend moment, we luisteren naar het lied ‘Lord when you came to
earth’ (koorzang)
Lord, when you came to earth, Humbled by virgin birth, Born of a maiden
mild, Mary the undefiled; Told by the prophet long, God’s own beloved
Son, Now is salvation won, You come to save us;
Hear as we sing the true story of Christmas!
See, in the cattle stall
Jesus, the child for all, Lying in helpless state,
He whom the nations wait. Long since the world began, This is God’s
timeless plan, Sending his Son, a man Dying to save us;
We kneel to worship the glory of Christmas!
Come to that stable bare, Watch o’re his mother’s care, Join with the kings
to see Meekness in majesty.
Follow his star today, Hear what the gospels say: This is the only way;
Christ comes to save us; Born in a manger, the true light of Christmas!
Mededelingen en Collecten

5

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gesproken
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.
We zingen als slotlied Lied 481: 1 allen, 2 koor, 3 allen
Zending en Zegen
Amen
Feestelijk orgelspel

Wij wensen elkaar goede Kerstdagen toe!

Aan deze dienst werkten (o.a.) mee:
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger
Marjoke Limpens-Timmer, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Ellen Bol, lector
Arjan Veen, orgel/piano, dirigent
Laurens van Egmond, trompet
De ‘Maartenskerk Vocalis’
De kinderen van de Maartenskerk
Conny Sonneveld en Margreet Morelissen, kindernevendienst
Lieke Lindijer, crèche
Eduard van Loenen en Roel Gelderloos, regie kerkTV
Rob van Weelden, koster
Afbeelding voorzijde: Nativity door kunstenaar ‘Arcabas’.
L18571
6

7

