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ORDE VAN DIENST

  1. Orgelspel

  2. Welkom en mededelingen

  3. Orgel & zang: Psalm 89: 1, 2

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heeren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij Uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

2 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heeren mond,
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond,
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen,
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren.
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden,
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.

  4. Stil gebed

  5. Votum en groet

  6. Muziekgroep: Gezang 138: 1, 3

1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

  7. Geloofsbelijdenis van Nicea

  8. Muziekgroep: Nieuwe Liedboek 503

 1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit Kind.

2 Wij lezen Gods wezen in het Kind dat hier ligt.
De nacht geeft Zijn liefde, een helder gezicht:
dit Kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

3 Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze Herder tot Zijn eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als een lam aan het kruis.

4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!
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  9. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

10. 1e  Schriftlezing: Genesis 1: 1-5

 De schepping
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde

boven het water.
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en

het was morgen geweest: de eerste dag.

11. Orgel & zang: Gezang 1: 1, 3

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

12. 2e  Schriftlezing: Johannes 1: 1-18

Het vleesgeworden Woord 
1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt

is.
4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

     10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
     11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
     12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te

worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
     13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God

geboren zijn.
     14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid

gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
     15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is

vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
     16 En Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
     17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus

gekomen.
     18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft

Hem ons verklaard.

13. Orgel & zang: Gezang 3/C uit de enige gezangen
   de Lofzang van Zacharias: 1, 4, 5

1 Lof zij den God van Israël, 
   den HEER', die aan Zijn erfvolk dacht, 
   en, door Zijn liefderijk bestel, 
   verlossing heeft teweeg gebracht;  
   een hoorn des heils heeft opgerecht; 
   't geen Davids huis was toegezegd, 
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   dat wil Hij ons nu schenken; 
   gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
   door der profeten wijzen mond, 
   Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 

 4 Dus wordt des HEEREN volk geleid, 
   door 't licht, dat nu ontstoken is, 
   tot kennis van de zaligheid, 
   in hunne schuldvergiffenis; 
  die nooit in schoner glans verscheen, 
   dan nu, door Gods barmhartigheên, 
   Die, met ons lot bewogen, 
   om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
   een ster in Jakob op doet gaan, 
   de zon des heils doet aan de kimmen staan. 

 5 Voor elk, die in het duister dwaalt, 
   verstrekt deez' zon een helder licht. 
   Dat hem in schâuw des doods bestraalt, 
   op 't vredepad zijn voeten richt. 

14. Verkondiging

15. Muziekgroep: Gezang 17 Hervormde bundel: 1938

  1 Een roze, fris ontloken,
     uit tere wortel kwam,
     want d' oudheid had gesproken:
     "Zij bloeit uit Jesse's stam"
     Die heeft een bloem gebracht
     al in de koude winter
     te midden van de nacht.

2 Die bloem van wond're luister,
     waarvan Jesaja sprak,
     bloeid' op, toen door het duister
     het licht der wereld brak.
     Toen is in stille nacht
     Maria's kind geboren,
     dat ons Gods heilwoord bracht.

3 Die bloem, zo klein en teder,
     met hare geur zo zoet,
     brengt ons de zonne weder,
     die 't duister wijken doet.
     O Jezus, mens en God,
     bij U is wel geborgen
     ons aards en eeuwig lot.

16. Dankgebed en voorbeden

17. Toelichting op de collecten

18. Orgel & zang: Gezang 26: 1, 3, 4

1 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
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3 Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, Zijn daden
zijn wondren van genaad’ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ’t oog des Vaders treên.

 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 Heeren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, u bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

19. Zegen

20. Muziekgroep: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde  
in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in den hoge,  
ere zij God in den 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 den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.

Amen, Amen.

21. Orgelspel
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