Getijde voor 25 december 2020
Eerste Kerstdag

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde

BIJ DE DIENSTEN
'Ere zij God!' Hoe dikwijls zal dát lied vandaag gezongen worden?! En
gelukkig maar. Want ook nu Kerstfeest dit jaar in corona-stijl gevierd
wordt is er alle reden om God de lof toe te zingen. De vreugde om het
goede Nieuws van de geboorte van Jezus laat zich immers niet
temperen door virusbeperkingen. Sterker nog: het zet het loflied
kracht bij. Want we ervaren in deze dagen des te duidelijker de
behoefte aan 'Immanuël', God met ons. Alleen als Hij van hogerhand
ingrijpt in de ellende die deze wereld in de greep houdt, daagt er licht
en troost voor de volken. Het Kind in de kribbe lijkt zo op het eerste
gezicht op die taak niet berekend. Maar het oog van het geloof ziet in
Hem de beloofde Vredevorst. In de nacht van Zijn geboorte kondigen
daarom de engelen in koor de blijde Boodschap aan, dat met de komst
van Jezus de 'vrede op aarde' aanstaande is. Let echter goed op hun
koorkostuum: geen feestelijke kerst-outfit, maar legertenue. Wat dát
betekent voor de wijze waarop de vrede op aarde komt, daarover
denken we samen na in de morgendienst. De preek is deel 4 van de
serie over de lofzangen rond de geboorte van Christus. Zondagmorgen
27 december sluit ik deze reeks af met de behandeling van de lofzang
van Simeon.
Het Kerstfeest vieren we ook in de eredienst op aangepaste wijze. Om
het tóch zo feestelijk mogelijk te maken zijn er wat meer muzikanten
dan we gewend zijn. Daarbij wordt wel gelet op wat corona-proof is.
Ook maken we dankbaar gebruik van de mogelijkheid om met enkele
filmpjes de zegen van het samen gemeente-zijn te delen. Extra
aandacht vraag ik nu alvast voor een ontroerend mooie bijdrage van
heel veel kinderen van de gemeente direct na de zegen. Mis 'm niet!
Vanavond kunt u en jij thuis genieten van een bijzondere Zangdienst.
Vanaf 19.00 uur wordt een prachtige compilatie uitgezonden van
Kerstliederen (muziek en zang) die in de afgelopen weken zijn
opgenomen, met daartussen verbindende teksten.
Gezegende Kerstdagen!
ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
M.m.v. diverse muzikanten
Ouderling: Peter Legemate
In de stad van koning David
In de stad van koning David, in een nederige stal,
lag een kindje in de kribbe, 't was de Koning van 't heelal.
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer.
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.
Eenmaal zal Hij wederkomen, 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.
Welkom; aansteken kaars (filmpje)
Liedboek 138
1 Komt allen tezamen, | jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, | komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2 De hemelse englen | riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
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.
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4 O Kind, ons geboren, | liggend in de kribbe,
neem onze liefde 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.
Votum en groet
Liedboek 134
1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen | alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen | peis en vree^ kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo, | gloria in excelsis Deo.
Leefregel
Psalm 103 NB
8 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven.
Looft engelen, zijn hoge majesteit,
krachtige helden, die aan alle oorden
als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.
9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des HEREN saam.
Lof zij den HEER in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
Gebed om de Heilige Geest
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Kindermoment
Liedboek 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 Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me 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!
Schriftlezing: Lucas 2: 1 – 21
De geboorte van Jezus
1En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
2Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië
stadhouder was.
3En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn
eigen stad.
4Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar
Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het
huis en het geslacht van David was, 5om ingeschreven te worden met
Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden
dat zij baren zou, 7en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde
Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen
plaats was in de herberg.
De herders en de engelen
8En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open
veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
9En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de
Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
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10En

de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig
u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van
David; Hij is Christus, de Heere. 12En dit zal voor u het teken zijn: u zult
het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
13En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse
legermacht, die God loofde en zei: 14Eer zij aan God in de
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
15En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar
de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar
Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons
bekendgemaakt heeft.
16En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje
liggend in de kribbe.
17Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat
hun over dit Kind verteld was.
18En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de
herders tegen hen gezegd werd.
19Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
20En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om
alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
21En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest,
werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel
voordat Hij in de moederschoot ontvangen was.
Liedboek 135
1 Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
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3 Lof aan U die eeuwig leeft | en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt | taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af | ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein | nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer | van de nieuw geboren Heer!
Overdenking: ‘Ere zij God’ – dl.4 prekenserie ‘Zing volop Gods lof’
Weerklank 115
1 Laat ieder het horen, | dat eens werd geboren,
de Redder der wereld, | de Heer van ’t heelal.
De engelen melden, in Efratha’s velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.
Refrein:

Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven, | dicht bij Hem te leven.
De Heiland der Wereld, halleluja!

3 In doeken gewonden, | voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind.
De sterre gaat stralen, | voor wie moe van ’t dwalen,
bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt.
Refrein
'In ons hart geboren' (Sela)
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Maak ons uw voeten. | Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
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Maak ons uw oren. | Maak ons uw lippen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren,
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Dankgebed en voorbeden
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, 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.
Zegen
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Mededelingen
1e

Erediensten Kerstdag 25 december 2020
In verband met het coronavirus en de oproep van de overheid, heeft
de kerkenraad in zijn vergadering van 16 december besloten dat er
geen erediensten worden gehouden met (gast)leden, in ons
kerkgebouw. Tot en met zondag 17 januari 2021 zullen er geen
diensten en gemeentelijke activiteiten in onze kerk plaatsvinden. De
diensten zijn te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via de
website www.cgkzierikzee.nl
Diensten op 1 e Kerstdag
Op 1e Kerstdag gaat in de morgendienst voor ds. J. van Langevelde. Uw
en jouw gaven worden vandaag gevraagd voor de diaconie, met
speciale bestemming “de Hoop”.
De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap.
Vanuit de deskundigheid en met als bron het geloof, bieden zij hulp
aan mensen, ongeacht hun achtergrond, die te maken hebben met
psychische problemen of verslavingsproblemen. Op 1e Kerstdag wordt
er dan gecollecteerd voor het werk van de Hoop.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11
(collecte kerk en).
Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte De Hoop)
Ouderling van dienst is vanmorgen broeder Peter Legemate
’s avonds om 19:00 uur wordt er een muzikale bijdrage uitgezonden,
gemaakt door diverse leden vanuit onze gemeenten. De opnames
hebben eerder plaatsgevonden en worden om 19:00 uur uitgezonden
via de livestream van de kerk.
Diensten op zondag 27 december
Op zondag 27 december zal in de morgendienst voorgaan ds. J. van
Langevelde en in de avonddienst ds. A.G.M. Weststrate van de
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CGK van Biezelinge. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en de
kerkelijke kassen.
Ouderling van dienst is in de morgendienst br. Jan Maas en in de
avonddienst br. Gerard Krakeel
Besluit kerkenraad erediensten i.v.m. Covid-19
Ons land zit momenteel in een lockdown. De aangekondigde
maatregelen zijn de zwaarste die ons land treft dit jaar. De laatste
weken is steeds duidelijker geworden dat de druk op de verzorging,
ziekenhuis en op de samenleving als geheel steeds verder toeneemt.
Zorg is er ook over de spanningen die toenemen onder de bevolking.
Mensen komen tegenover elkaar te staan terwijl er juist nu zo'n
behoefte is aan samen de schouders eronder zetten.
In zijn vergadering van de woensdag 16 december heeft de kerkenraad
hier uitvoerig over gesproken en het volgende besloten:
1. De groepsgrootte voor de erediensten wordt met ingang van
zondag 20 december a.s. beperkt tot de predikant, ouderling
van dienst, diaken van dienst, 3 medewerkers van de techniek,
koster en enkele medewerkers van de muziekgroep.
2. Dit besluit geldt voor alle diensten in de komende 5 weken, tot
en met zondag 17 januari 2021. Bij tussentijdse wijziging van
het beleid van de overheid wordt dit besluit door de
kerkenraad heroverwogen.
3. Alle activiteiten in ons kerkgebouw (ook het Kerkplein) worden
per direct gecanceld. De kerkenraad roept de gemeente op ook
samenkomsten thuis te beperken en zo mogelijk online te
vergaderen.
4. Met ingang van zondag 20 december zullen de erediensten
weer worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de
CGK van Zierikzee, CGK Haamstede en de GKV Brouwershaven.
Als kerkenraad willen we u en jou met die woorden bemoedigen om
samen de diensten in de komende weken met vreugde en trouw
online te volgen. Bid daarbij voor hen die ook nu weer hun uiterste
best zullen doen om de diensten zo goed mogelijk te verzorgen.
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We hebben er behoefte aan om hen hier te bedanken voor zoveel
inzet in het afgelopen jaar. Als gemeente weten we ons gezegend met
zoveel leden die zich elke week volop inzetten in onze gemeente!
Tenslotte roepen we u en jou van harte op om in deze tijd van Kerst en
jaarwisseling op creatieve manieren om te blijven zien naar elkaar. Het
sturen van kaartjes, een telefoontje en de aandacht van en voor elkaar
doet altijd goed. Ook daarin zijn we samen gemeente van Christus, die
in onze diepste nood naar ons heeft omgezien.
Adventsbloemstuk
Uitleg bij het bloemstuk 1e Advent
het beeld van een oude stam met vanuit zijn wortels een nieuwe loot;
het licht daagt kleine paarse bloemen; kwetsbaar leven komt tot bloei
groen mos; hoop op nieuw leven
Uitleg bij het bloemstuk 2e Advent Er is iets meer licht in het stuk
gekomen omdat we op weg zijn naar het licht. Ook de klimoprank,
teken van trouw, groeit naar het licht!
Uitleg bij het bloemstuk 3e Advent Op deze zondag schijnt het licht
meer door de duisternis en is de kleur roze. Deze kleur betekent
verheugen in de komst en vind je terug in de toegevoegde bloemen.
De kleur paars van het kleed is minder aanwezig en wijkt voor het licht.
Uitleg bij het bloemstuk 4 e Advent De laatste adventskaars is
aangestoken.
Bijna is het zover; kerstfeest!, de komst van Jezus. Dan wordt het pas
echt Licht. Het paarse kleed bij het bloemstuk is vervangen door wit.
De bloemen zijn mooi tot bloei gekomen, groeiend op weg naar het
licht.
Geloof is hopen….. ….dat je goed geworteld bent om verbonden te
blijven met de bron die je voedt ….dat je niet met alle winden
meewaait, stevig staat en stormen kunt weerstaan ….dat je je leven
kunt vernieuwen als je op een dood spoor belandt Hoop is belangrijk,
zonder hoop is er geen leven, gaat de liefde niet bloeien en blijft het
geloof dor.
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Vernieuwde website www.cgkzierikzee.nl
Zoals u in Het Venster van december wellicht al heeft gelezen, hopen
wij in de week van 14 december de vernieuwde website te gaan
gebruiken via www.cgkzierikzee.nl. De huidige site blijft voorlopig ook
nog bereikbaar via een link op de vernieuwde site. Heeft u vragen of
opmerkingen, dan kunt u die sturen naar de websitecommissie
via info@cgkzierikzee.nl
De websitecommissie is nog op zoek naar een creatieve vormgever
(m/v). Aanmelding kan via het hierboven genoemde mailadres.
Alpha-Cursus
Op 13 januari 2021 hebben we het voornemen om een nieuwe Alphacursus te starten. Omdat we lijfelijk niet bij elkaar kunnen komen zal
dit een online cursus zijn.
Het enige dat u daarvoor nodig hebt is een computer/IPad/laptop of
een ander device met een goed werkende camera en microfoon.
Wie belangstelling heeft kan zich opgeven
via: alphazierikzee@kpnmail.nl.
In principe is de woensdag onze vaste Alpha-avond. Kunt u niet op de
woensdag……, neem dan gerust contact op.
Verdere informatie kunt u krijgen via bovenstaand @adres of bij
Caroline Vroemen; tel.nr: 06-22978532.
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 uur
door aan de scriba. Tel. 0111-407728 / 06-10171440 scriba@cgkzierikzee.nl
Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse
eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgegeven aan
ds. J. van Langevelde (email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 0627001847).
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE
Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB
Zierikzee,
tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl
Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.
Tel. 0111-407728 / 06-10171440; scriba@cgkzierikzee.nl
Koster: W. Bouwman, tel. 413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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Kerstzangdienst
25 december 2020
Woord van welkom – Hennie Wallet
Komt allen tezamen
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.
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.
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.
O Kind, ons geboren liggend in de kribbe,
neem onze liefde_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.
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Gebed – Mart Koopman

In Bethlehems stal
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.
U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds u bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.
Schriftlezing Mattheüs 2: 1 t/m 12 – Hanneke Kooman
De wijzen uit het oosten.
Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van
koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
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. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring
en heel Jeruzalem met hem. 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. Zij zeiden tegen
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hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de
profeet: 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. Toen riep Herodes de wijzen
onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de
ster verschenen was; 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. 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. Toen zij
de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 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. 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.
Stille nacht, heilig 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!
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Overdenking – Mart Koopman

Op zoek naar Jezus!?
Nu zijt wellekome
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.
Kyriëleis.
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.’
Kyriëleis.
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze_offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te_eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze_offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te_eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
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Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
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.
Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed’ en vrijheid, vreugd’ en eer.
Het juk is van de half genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf der drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en ’t wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.
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 treen.
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 Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
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Gedicht – Annemieke de Bruine

O kom o kom Immanuel
O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij Immanuël!
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

6

Midden in de winternacht
Midden in de winternacht,
ging de hemel open;
die ons ’t heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
Zie, reeds 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 citer slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Slotwoord – Hennie Wallet
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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,
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.

Hartelijk bedankt voor het meeluisteren en zingen!
We wensen u en jou hele mooie kerstdagen toe!
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