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ORDE VAN DIENST
  1. Orgelspel

  2. Welkom en mededelingen

  3. Muziek: Gezang 138: 1, 2 en 4 (tekst gewijzigd)

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.

2 De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

4 Komt zingt nu die Heiland 
Hemelsche englen koren. 
Zingt Zijne liefde, gij mensen kind. 
Ere zij God in hemel en op aarde. 
In de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen 
In de mensen een welbehagen voor eeuwig

  3. Stil gebed

  4. Votum en groet

  5. Muziek: Nieuw Liedboek 505

1 In de nacht gekomen 
Kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht.

2 In de nacht gekomen 
Kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met Uw gestage, 
milde overmacht.

3 In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar Kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat Uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht.
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  6. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

  7. Gedicht 'de Ster' door Petra van den Enden

  8. Meditatief Orgelspel over Gezang 483: 4

Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, -
geef ons moed; 
’t is ons goed 
U te zien, Getrouwe,
Uw hoog rijk te Naanschouwen.

  9. 1e Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25

De geboorte van Christus

18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in
ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige
Geest.

19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in
het openbaar te schande wilde maken.

20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en
zei: Jozef, zoon van David, wees 
niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige
Geest;

21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig
maken van hun zonden.

22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij
zei:

23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven;
vertaald betekent dat: God met ons. 

24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en
hij nam zijn vrouw bij zich;

25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij
gaf Hem de Naam Jezus.

10. Orgel & zang: Gezang 143

1 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.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt GeN op stro en in doeken gelegd.
Leer meN U danken daarvoor.
Leer meN U danken daarvoor.

3 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!
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11. 2e  Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-15

De wijzen uit het oosten

1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen
uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,

2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want
 wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. 
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij

van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u

zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de

ster verschenen was;
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind,

en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten

gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en

aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en
mirre.

12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te
keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.

Naar Egypte
13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt:

Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat
ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.

14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.
15 En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is

door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

12. Orgel & zang: Gezang 145: 1, 3

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.
Kyrieleis.

3 Wijzen uit het Oosten uit zo verren land
zij zochten onze Heere met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

13. Verkondiging

14. Orgel & zang: Gezang 141: 1, 3

1 Ik kniel aan Uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.
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3 Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
Uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn Uw stralen.

15. Dankgebed en voorbeden

16. Muziek: Joh. de Heer 33: 1, 2

1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2 Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?

17. Zegen

18. Orgel & zang: 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.

19. Orgelspel
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