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Op de voorzijde: Carol Aust (1958), De geboorte van Christus
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Orgelspel

OM TE BEGINNEN WOORD VAN WELKOM

OPENINGSLIED Ld 477: 1, 4, 5 "Komt allen tezamen"

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.
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5. Zingt aarde en hemel,
    zingt nu engelenkoren,
    zingt alle scharen rondom de troon:
    Glorie aan God en vrede voor de mensen!
    Komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden die koning.

OPENINGSWOORDEN

AANSTEKEN VAN DE VIER ADVENTSKAARSEN

Lied "Licht, ontstoken in de nacht"  1, 2, 3, 4, 5

3. Licht, ontstoken in de nacht,
    Kind uit God geboren,
    kom, en maak de aarde zacht,
    laat heel de hemel gloren.  (2x)

       4. Licht, ontstoken in de nacht,
    toon ons onomwonden
    liefde die als lente lacht,
    de Zon heeft u gezonden.  (2x)

5. Licht, ontstoken in de nacht,
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    laat uit diepe dromen
    schitterend de dag die wacht,
    uw zomer, zingend komen.  (2x)

GEBED OPENING SCHRIFTEN

Lezing Jesaja 9, 1-6

 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
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Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Lied 507: 1 ,2 ,3, 4 "Het is al nacht in Betlehem"

2. Een engel – is het Gabriël? –
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    verschijnt te middernacht:
    Wees niet bevreesd, o Israël,
    God heeft aan u gedacht!
    Er is vannacht een koningskind
    geboren in een stal;
    zie hoe men Hem in doeken windt:
    de Heer van het heelal.

3. Het is nog nacht in Betlehem,
    de schapen staan verbaasd,
    hun herders laten hen alleen,
    zij gaan, zij gaan met haast
    en knielen bij de kribbe neer
    in eerbied voor dit kind:
    de goede herder, aller Heer
    die schapen zoekt en vindt.

4. Wie gaat er met de herders mee?
    De stal is groot genoeg!
    Laat lief en leed, laat wel en wee,
    wacht niet tot morgenvroeg.
    Geef Hem uw hart, hoe koud en kil,
    hoe zwart dat moge zijn –
    want heden stroomt om Jezus’ wil
    uw hart vol zonneschijn!

EVANGELIELEZING Lucas 2, 1-7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat 
alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens 
het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op 
weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret 
in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
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Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 
om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar 
waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht 
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 
hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat 
er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de 
stad.

Lied 483: 1, 2, 3 "Stille nacht"

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.
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3. Stille nacht, heilige nacht!
    Vrede en heil, wordt gebracht
    aan een wereld, verloren in schuld;
    Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
    Amen, Gode zij eer!
    Amen, Gode zij eer!

Lezing Lucas 2,  8-14

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in 
het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens 
stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze 
hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in 
de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’En plotseling voegde 
zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde 
voor alle mensen die hij liefheeft.’

DE KERSTKAARS WORDT AANGESTOKEN

Lied 487: 1, 2, 3  "Eer zij God in onze dagen"
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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. (2x)

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
    alle schuld tot elke prijs,
    geef in onze levensdagen
    peis en vreê, kyrieleis.
    Gloria in excelsis Deo. (2x)
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Lezing Lucas 2, 15-20 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, 
zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria 
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen 
ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind 
was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd 
over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Lied "Nu zijt wellekome" LB 476: 1,3,4
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3. 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.
    Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
    Kyrieleis.

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
    zij zochten onze Here met offerand’.
    Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
    te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
    Kyrieleis.

OVERWEGING

Orgel en Fluit : “Cantique de Noël” van Adolphe Adam.

DIACONALE MEDEDELINGEN

VOORBEDEN 

stil gebed
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Onze Vader

         Onze Vader, die in de hemelen zijt,
         uw Naam worde geheiligd;
         uw Koninkrijk kome;
         uw wil geschiede,
         gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
         Geef ons heden ons dagelijks brood;
         en vergeef ons onze schulden,
         gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
         en leid ons niet in verzoeking,
         maar verlos ons van de boze.
         Want van U is het Koninkrijk
         en de kracht en de heerlijkheid
         in eeuwigheid. 
         Amen. 

Lied ten besluite

Lied 468: 1, 2, 3, 4
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2. Geef de Koning van uw leven
    wat de koningen Hem geven,
    breng uw schatten de verheven
    in de stal geboren Heer.

3. Laat uw loflied samenvallen
    met het lied der heiligen allen,
    dat de hemelen weerschallen
    van die jubelende wijs.

4. Aan de koning uitverkoren,
    uit een maagd voor ons geboren
    moet ons hele hart behoren
    onze lof en eer en prijs.

Zegen

Orgelspel
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Medewerkers aan de dienst

Voorganger: ds. Simon Bijl
Ouderling: Lamke Dijkstra
Organist: Dick Dijkstra
Fluitiste: Ineke Jekel 
Diaken: Jaap Medema
Lector: Gerry Knobbe
Techniek: Hilbert Annen

U bent van harte welkom bij de digitale viering 
van De Fontein:

Kerstmorgen  25 december 9.30 uur

FIJNE KERSTDAGEN GEWENST
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