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Kerstnacht 2017

Mensenlief!

OttoDicke

Voorganger: ds.Bert van der Linden
Organist:Ben deRooij
Met muzikalemedewerkingvan koor en combo LaudateDominumonder leiding
vanOttoGrevink

ProtestantseGemeente teWaalwijk, Kerk aan deHaven
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VOORAF

De eersteAdventskaarswordt aangestoken.

Samenzang: Middenin dewinternacht

Middenin dewinternacht, gingdehemel open.
Die onsheil ter wereld bracht,antwoord oponshopen.
Elke vogel zingtzijn lied, herderswaarom zingtgij niet?
Laat deciters slaan, blaastde fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat debeltromhoren:
Christusisgeboren!

Vredewaser overal, wildedieren kwamen,
bij deschapenin destal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingtzijn lied, herderswaarom speelt gij niet?
Laat deciters slaan, blaastde fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat debeltromhoren:
Christusisgeboren!

Zie reedsstaat demorgenster, stralend in het duister,
want dedagisniet meer ver, bodevande luister.
Die onsweldraop zal gaan,herders blaastuw fluiten aan.
Laat debel bim-bam, laat de trom rom-bom,
kere om,kere om, laat de bel-tromhoren:
Christusisgeboren!

LaudateDominum: Hoeleit dit kindeke

De tweedeAdventskaarswordt aangestoken.
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Wisselzang: Jezus' geboorte

1 allen: 2 koor:
In destadvan debelofte, Jaeen kindvanGod geboren,
in het kleine Bethlehem, kwam Hij neder op deaard.
werd Maria'skindgeboren, In dearmen vanMaria,
daar klonkookvoor 't eerst Zijn stem. werd Hij door haar wel bewaard.
En die stsemwordt noggehoord, In dekribbevondenHem,
alsdestemvan 't Godd'lijk woord. herders opder eng'len stem.

3 allen en koor:
Eensookzullenw' Hem ontmoeten
in desHeren heerlijkheid.
AlsHij aan desVaderszijde,
onsdaar wacht inmajesteit.
"Heer, o geef ons, grooten klein,
dat wij daar eenszullen zijn."

LaudateDominum: All iswell

De derdeAdventskaarswordt aangestoken.

Samenzang: Er iseen roosontloken
1 2
Er is een roosontloken Die roosvanonsverlangen,
uit barrewintergrond, dat uitverkoren zaad,
zoalser was gesproken is door een maagdontvangen
door der profetenmond. uit Godsverborgenraad.
EnDavidsoud geslacht Maria wasbereid,
isweer opnieuw gaanbloeien toenGabriël haar groette
in 't middenvan denacht. in 't middenvan de tijd.
3
Die bloemvanGodsbehagen
heeft, naarJesaja sprak, God komtzijn volkbezoeken
dewinterkou verdragen in 't middenvan dedood.
alsallerdorste tak.
Oroosalsbloed zo rood,
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LaudateDominum: Eén klein kind

De vierdeAdventskaarswordt aangestoken.

Samenzang: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komtnu,o komtnu naar Bethlehem!
Ziet nudevorst der eng'len hier geboren.
Komt, latenwij aanbidden,
komt, latenwij aanbidden,
komt, latenwij aanbidden dieKoning.

De hemelseeng'len
riepen eensdeherders
weg vande kuddenaar 't schamel dak.
Spoeden ookwij onsmet eerbied'ge schreden!
Komt, latenwij aanbidden,
komt, latenwij aanbidden,
komt, latenwij aanbidden dieKoning.

Het licht van deVader,
licht vanden beginne,
zienwij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind,gewonden in de doeken!
Komt, latenwij aanbidden,
komt, latenwij aanbidden,
komt, latenwij aanbidden dieKoning.

OKind,onsgeboren,
liggend in dekribbe,
neemonzeliefde in genadeaan!
U, die onsliefhebt, Ubehoort onsharte!
Komt, latenwij aanbidden,
komt, latenwij aanbidden,
komt, latenwij aanbidden dieKoning.
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VANBUITENNAARBINNEN

Welkom

DeKerstkaarswordt aangestoken.

Aanvangslied: Nu zijt wellekome- staande

Nu zijt wellekomeJesu, lieve Heer,
Gij komtvan alzo hoge,van alzo veer.
Nu zijt wellekomevan dehogehemel neer.
Hier al opdit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders opden veldehoorden een nieuw lied,
dat Jezuswasgeboren, zij wisten 't niet.
`Gaat aangene stratenen gij zultHem vindenklaar.
Bethlem is destede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zoverren land,
zij zochtenonzenHeremet offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook endegoud
te eren van datkinde, dat alle dingbehoudt.
Kyriëleis.

Bemoedigingen groet (staande)

We gaanweer zitten.

Samenzang:Wij staan aaneen kribbe

Wij staanaan een kribbe,aanschouwen debron,
deoorsprongder schepping, derijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.
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Wij lezen Godswezen in het kind dathier ligt.
De nachtgeeft zijn liefdeeen helder gezicht:
die kind,dat ontvlamtals een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in onsdonkersteuur.

Hoediep ookhet duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan dehemel heeft alles omlijnd.
Hij isons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlichtvanPasenwint hier al aan kracht!

Gebed van ontferming

Glorialied: Eer zij Godin onzedagen - staande

1 2
Eer zij Godin onzedagen, Eer zij God dieonzeVader
eer zij God in deze tijd. en dieonzeKoning is.
Mensenvan het welbehagen, Eer zij God dieop deaarde
roept opaarde vredeuit. naar ons toegekomenis.
Gloria in excelsisDeo, Gloria in excelsisDeo,
gloria in excelsisDeo. gloria in excelsisDeo.
3
LamvanGod,Gij hebt gedragen
alle schuld totelke prijs,
geef in onzelevensdagen
peisen vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsisDeo,
gloria in excelsisDeo.

LaudateDominum: SingGloria
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RONDDEBIJBEL

Gebed

Lezinguit het OudeTestament: Jesaja9 : 5 en 6

Een kind isonsgeboren, een zoonisonsgegeven; deheerschappij rust opzijn
schouders.
Deze namenzal hij dragen:Wonderbare raadsman,Goddelijke held, Eeuwige
vader, Vredevorst.
Groot iszijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.

LaudateDominum: Profetie vanJesaja

Lezinguit het NieuweTestament: Lucas2 : 1 – 14

In die tijd kondigdekeizer Augustuseen decreet af dat alle inwonersvan het rijk
zichmoesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstellingvondplaats tijdenshet
bewind vanQuiriniusoverSyrië. 3 Iedereen gingopweg omzich te laten
inschrijven, ieder naar deplaatswaar hij vandaan kwam. 4Jozef gingvan destad
Nazaret inGalilea naar Judea, naar destadvanDavid dieBetlehem heet,
aangezien hij vanDavid afstamde,5 omzich te laten inschrijven samenmet Maria,
zijn aanstaandevrouw, diezwanger was. 6Terwijl zedaar waren, brak dedagvan
haar bevallingaan, 7en zebracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze
wikkelde hem in een doeken legde hem in een voederbak, omdat er voor hen
geen plaatswasin het nachtverblijf vandestad.
8Niet ver daarvandaan brachtenherdersdenacht door in het veld,ze hielden de
wacht bij hunkudde. 9Opeensstond er een engel vandeHeer bij hen enwerden
zeomgeven door het stralendelicht vandeHeer, zodat ze hevigschrokken.10De
engel zei tegen hen: ‘Weesniet bang,want ik komjullie goednieuwsbrengen,
dat het hele volkmet grotevreugdezal vervullen: 11vandaagis in destadvan
David jullie redder geboren.Hij is demessias,deHeer. 12Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kindvinden dat in een doek gewikkeld in
een voederbakligt.' 13En plotselingvoegdezich bij de engel een groothemels
leger dat God preesmet dewoorden:
14 ‘Eer aanGodin dehoogstehemel en vredeopaarde voor allemensen diehij
liefheef t.
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Samenzang: Hoor,deeng'len zingen deeer

Hoor, deeng'len zingen deeer
van denieuwgeborenHeer!
Vreed op aarde, 't isvervuld:
God verzoentder mensenschuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt dehemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind vanBethlehem!
Hoor, deeng'len zingen deeer
van denieuwgeborenHeer!

Overweging: Mensenlief!

Wisselzang: Stille Nacht

1 koor: 2 allen:

Stille nacht,heilige nacht! HulploosKind,heilig Kind,
DavidsZoon, langverwacht, dat zo trouwzondaarsmint,
diemiljoenen eenszaligen zal, ook voor mij hebtGeUrijkdomontzegd,
wordt geboren in Bethlehemsstal, wordt Ge op stroen in doekengelegd.
Hij, der schepselenHeer, Leer meUdanken daarvoor.
Hij, der schepselenHeer. Leer meUdanken daarvoor.

3 koor en allen:

Stille nacht,heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan eenwereld, verloren in schuld;
Godsbelofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Godezij eer!
Amen, Godezij eer!
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VANBINNENNAARBUITEN

Gebeden en het OnzeVader

Collecten

Tijdenscollecten zingt LaudateDominum: SussexCarol enCarol of theBells

Slotliedmet LaudateDominum: Ere zij God- staande

Ere zij God,ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vredeopaarde.
In demenseneen welbehagen.
Ere zij Godin denhoge.
Ere zij Godin denhoge!
Vrede op aarde, vredeopaarde, vredeop aarde, vredeop aarde.
In demensen, in demenseneen welbehagen.
In demensen,een welbehagen,een welbehagen.
Ere zij God,ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vredeopaarde.
In demenseneen welbehagen.
Amen, amen.

Wegzendingen zegen - staande

LaudateDominum: Joy to theWorld

Joy to theworld!
TheLord iscome.
Let earth receiveher King.
Let every heart prepareHim room.
And heaven andnaturesing
and heavenand naturesing
and heaven,and heavenand naturesing!
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Joy to theworld!
TheSaviour reigns.
Let men their songsemploy.
While fieldsandfloods, rocks,hillsand plains.
Repeat thesounding joy,
repeat thesoundingjoy,
repeat, repeat thesoundingjoy!

He rules theworld
with truthand grace.
Andmakes thenationprove.
Theglories of His righteousness.
Andwondersof his love
andwondersof his love
andwonders,andwondersof his love!

Wewensen u en jou gezegendeKerstdagen!

LIEDEREN

All IsWell

All is well, all iswell. All iswell all iswell.
Angelsandmen rejoice Let therebe peaceon earth
For tonight darknessfell Christ iscomego and tell
Into thedawn of love's light. That He isin themanger.
SingA-le! SingA-le!
SingAlleluia! SingAlleluia!

All is well all iswell.
Lift up your voiceand sing!
Born isnowEmmanuel.
Born isourLord andSavior.
SingAlleluia!
SingAlleluia!
All is well.
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Singgloria

Shepherdsin thefieldsat night;
SingGloria!
They beholdawondroussight;
SingGloria!
All thesky ablazewith light,
With gloriouslight,with gloriouslight
As theangels tell thestoryof theSavior sent fromglory!
Gloria! Singgloria!

Tremble not in fear goodmen;
SingGloria!
Leave at oncefor Bethlehem;
Singgloria!
For beholdaChild is born,
AHolyChild,a HolyChild.
Unto youaSonis given,go and seek thePrinceof Heaven.
Gloria! Singgloria!

Angels in theeveningsky;
SingGloria!
Mary singsher lullaby;
SingGloria!
As theshepherdsstandin awe, they standin awe, they standin awe,
Then they go their way rejoicing, their own gloriesnowvoicing!
Gloria! Singgloria! Singgloria!
Peace onearth, theLord isborn!
Singgloria! Singgloria!
God hascome to us thismorn!
Singgloria! Singgloria!
For all Heaven andnaturesings,all naturesings,
All naturesings,all naturesings,all naturesings,all naturesings!
God andsinnersreconciled through thisInfant meek andmild;
Gloria! Singgloria! Singgloria! Singgloria! Singgloria! Singgloria! Singgloria! Sing
gloria! .
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SussexCarol
OnChristmasnightall Christianssing,
to hear thenews theangelsbring.
OnChristmasnightall Christianssing,
to hear thenews theangelsbring.

Newsof great joy, newsof great mirth,
newsof ourmerciful King'sbirth.
Thenwhy shouldmen onearth be sosad,
sinceour Redeemer madeusglad.
Thenwhy shouldmen onearth be sosad,
sinceour Redeemer madeusglad.

Carol of Bells
RingChristmasbells, merily ring,
tell all theworld, Jesusis King.
Loudlyproclaim, with oneaccord, loudly.

Thehappy tale, welcome theLord.
RingChristmasbells, sound far andnear,
thebirthdayof Jesusishere.

Comeall yepeople, join in thesinging,
repeat thestory, told by thebells.

God rest yemerry gentlemen,
let nothingyoudismay,
remember Christour Saviour
wasborn onChristmasDay.

Comeall yepeople, join in thesinging,
repeat thestory, told by thebells.

Merily ring, tell all theworld,
loudly proclaim,JesusisKing,
merily ring, tell al theworld, JesusisKing!


