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Orgel: 'Nun komm, der Heiden Heiland' BWV 659 J.S. Bach

Stil, stil, stil
1. Stil, stil, stil,
voor het Kind dat redden wil.
Hij kwam voor de Zijnen,
groten en kleinen.
Verloste van zonden,
die lagen gebonden.
Stil, stil, stil,
voor het Kind dat redden wil.

2. Stil, stil, stil,
voor het Kind dat redden wil.
Hij komt voor de Zijnen,
groten en kleinen.
Verlost nóg van zonden,
die liggen gebonden.
Stil, stil, stil,
voor het Kind dat redden wil.

Opening en gebed door ouderling P. van Essen

Bijbelgedeelte Lukas 2 vers 1 - 5 voorgelezen door Lieke en Alise
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den
keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze
eerste beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië stadhouder
was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn
eigen stad.
En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot
de stads Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis
en geslacht van David was); Om beschreven te worden met Maria, zijn
ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was
Orgel: 'Meine Seele erhebt den Herren' BWV 648 J.S. Bach

Lofzang van Maria
1. Mijn ziel verheft Gods eer; Mijn
geest mag blij den HEER Mijn
Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
3. Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

6. Hij heeft, na lang geduld,
Met goederen vervuld
Der hongerigen monden;
Hij zag geen rijken aan;
Maar heeft z', in hunnen waan,
Gans ledig weggezonden.

Orgel: 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' BWV 645 J.S. Bach
Meditatie door ouderling P. van Essen
In de stad van koning David
1. In de stag van koning David,
in een nederige stal.
Lag een kindje in de kribbe,
’t was de koning van het heelal.
Jezus Christus, God en Heer,
daald’ op aard als Redder neer.

2. Hij zocht woning op de aarde
om te redden van de dood
allen, die in Hem geloven,
die Hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer,
daald’ op aard als Redder neer.

3. Eenmaal zal Hij weder komen,
die eens woonde in een stal.
Hij zal komen op de wolken,
zodat elk aanschouwen zal.
Jezus Christus, God en Heer,
daald’ op aard als Redder neer.

Orgel: 'Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter'
BWV 650 J.S. Bach

Bijbelgedeelte Lukas 2 vers 6 en 7 voorgelezen door Marthe
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat
zij baren zoude.
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde
Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was
in de herberg.

Wij gaan met haast naar Bethlehem
Wij gaan met haast naar Bethlehem,
Een Herder is geboren
Wij zien daar in een kribbe Hem,
Die zoekt wat is verloren:
Een herder als een lam zo klein,
Een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept – maar wie zal horen?

Wij komen uit het oosten
1. Wij komen uit het oosten,
Wij zoeken hier een Koning.
‘Herodes, wilt u zeggen,
Waar vinden wij zijn woning?’
2. De priesters moeten komen.
Die hebben goed gelezen
Wat Micha heeft geschreven:
‘U moet in Beth’lem wezen.’
3. De ster gaat hen weer leiden.
En dáár zien zij de woning.
De wijzen gaan naar binnen.
Zij knielen voor hun Koning.

Bijbelgedeelte Mattheüs 2: 1 en 2 voorgelezen door Anouk
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen
van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te
Jeruzalem aangekomen.
Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben
gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Vol van pracht
1. Vol van pracht, vol van pracht
Schijnt een ster in d’ oosternacht;
Wijzen leidt zij met haar gloren,
Dáár, waar Jezus is geboren.
Hier is ’t heil, door hen verwacht.
2 Bethlehem, Bethlehem,
Hoort gij daar die Eng’lenstem?
Vrede op aarde, lof den Heere,
’s Menschen heil is Godes eere,
Alle Heem’len loven Hem.
3 Hulp’loos kind. hulp’loos kind,
Dat gij in een kribbe vindt.
Hij is ’t, Die deez’ Eng’len prijzen.
Hij, gezocht door de Oosterwijzen,
Wordt Hij ook door u bemind?
4 Hij is ’t waard, Hij is ’t waard,
Die Zichzelf niet heeft gespaard,
Om het eeuwig, zalig leven
Aan verloornen weêr te geven,
Schoon ’t Hem ’t bitterst lijden baard’!
5 ’t Is de Heer, ’t is de Heer!
Laat ons zingen Hem ter eer.
’t Kerstfeest moog’ ons vrolijk maken,
’s Heeren vriend’lijkheid doen smaken;
Dat Zijn Heil’ge Geest ’t ons leer'?

6 Zingt verblijd, zingt verblijd
Lied’ren aan den Heer gewijd.
Laat aanbiddend ons herdenken,
Wat Hij ons heeft willen schenken,
Wat Hij schenkt in eeuwigheid!

Sluiting door ouderling P. van Essen

Ere zij God
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen In den 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 den mensen een welbehagen
Amen, amen

Uitleidend orgelspel door Levi van Pienbroek 'Eer zij God in onze dagen'

