
KERSTMORGEN
25 december 2022

Viering in De Fontein



Medewerkers aan de viering:

Voorganger ds. Simon Bijl
Ouderling van dienst    Hessel Boersma
Diaken van dienst Hilbert Annen
Lector Marian Kamstra
Organist Carel van Aurich
Goede Herder Kerkkoor o.l.v.     José van Dijken
Beeld-apparatuur                        Henk van Putten

Op de voorzijde: 
Jean-Marie Pirot (1926 – 2018) ofwel Arcabas, Detail van 
veelluik over de geboorte en kindertijd van Jezus
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Voor de dienst zingt het koor:

O come, o come, Immanuel  Gemeente het refrein

1  O come, o come, Immanuel
    and ransom captive Israel
    that mourns in lonely exile here,
    until the Son of God appear.
    Rejoice! Rejoice! Immanuel
    shall come to thee, o Israel!

2  O come, Thou Branch of Jesse’s stem
    unto Thine own, and reccue them!
    From depths of hell Thy people save,
    and give them victory o’er the grave.
    Rejoice! Rejoice! ….

3  O come, Thou bright and morning Star
    and bring us comfort from afar!
    Dispel the shadows of the night
    and turn our darkness into light.
    Rejoice! Rejoice! …..

Gaudete, Christus natus est

Uit hoge hemel daalt Hij neer
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Woord van welkom door de ouderling van dienst

De kaarsen worden aangestoken  
 
Moment van stilte

Openingslied “Komt allen tezamen” LB 477 vers 1a, 3k, 4a
(allen gaan staan)

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.

Groet, bemoediging, drempelgebed

Kyrie Lb 301f

Glorialied "Eer zij God in onze dagen" Lb 487: 1, 2, 3
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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.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
    alle schuld tot elke prijs,
    geef in onze levensdagen
    peis en vreê, kyrieleis.
    Gloria in excelsis Deo.

RONDOM HET WOORD

Gebed van de Kerstmorgen

Aansteken kerstkaars en Advents kaarsen

Oudtestamentische lezing Jesaja 52: 7-10 
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Lied "Komt ons in diepe nacht ter ore" Lb 489: 1

Evangelielezing Johannes 1: 1-14

Lied " In den beginne was het woord, Lb 488: 1, 2, 3, 4, 5
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2. Hij werd geboren in de nacht
    die al het licht heeft voortgebracht,
    aan zon en maan zijn teugel legt,
    Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
    op Hem wordt alle last gelegd,
    Hij woont te midden van het kwaad,
    Hij troont in onze lage staat.

4. Hij troont in onze lage staat
    waar al wat leeft verloren gaat,
    Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
    dit licht dat zoveel luister schiep.

5. Dit licht dat in het duister sliep
    is God die ons bij name riep,
    Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
    in den beginne was het woord.

Overweging

Orgelspel
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Lied “Vanwaar zijt Gij gekomen” LB 494: 1k, 2a, 3a

2  Gij zijt ons doorgegeven
    een naam, een oud verhaal
    uw woorden uitgeschreven
    in iedere mensentaal.
    Ons eigen levenslot
    met uw geluk verweven,
    zo zijt Gij onze God.

3  Gij zijt in ons verloren
    wij durven U niet aan,
    uw stem in onze oren,
    uw komst in ons bestaan.
    Een woord van vlees en bloed
    een kind voor ons geboren,
    een mens die sterven moet.

GAVEN EN GEBEDEN

Voorbeden met acclamatie LB 368c

Stil gebed en Onze Vader
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Diaconale mededelingen en toelichting op de 
inzameling

Tijdens inzameling zingt het koor "Transeamus"

ZENDING EN ZEGENING

Slotlied “Een ster ging op uit Israël” LB 496: 1, 2, 3

2. 
De 

herders hebben het gezien
    in de geboortestal:
    daar was het vrede en sindsdien
    zingt elk dat overal.
    Daar was het leven argeloos,
    verlosten waren zij.
    Dor hout ging bloeien als een roos,    
    woestijn werd tot een wei.
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3. Gij morgenster en mensenzoon,
    breng ons de nieuwe tijd,
    waarin de wereld wordt bewoond
    door uw gerechtigheid.
    Dan is uw heil aan ons geschied,
    u allen even na, –
    dan zingt de schepping weer dit lied
    tot in de gloria.

Zegenbede (besloten met)

Na de dienst zingt het koor "Joy to the world"

Tot slot het " Eere zij God"

Orgelspel

GEZEGENDE KERSTDAGEN!
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