Orde van dienst voor Eerste Kerstdag
maandag 25 december 2017
om 10.30 uur
Lutherse Kerk Woerden

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager: Gretha Zijlstra
lector: Anke van Ansenwoude
koor: Lutherse Cantorij Woerden o.l.v. Jeroen de Haan
organisten: Aart de Haan en Jeroen de Haan
kindernevendienst: Bernice Janssen
koster: Han Koebrugge
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De voorbereiding


wij worden stil

Orgelspel
Welkom
 wie kan gaat staan

Morgenlied: lied 477
1.
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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.
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.
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.
Votum
v.
In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
allen Amen.
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Bemoediging en drempelgebed
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
a.
en laat ons weer in vrede leven.
v.
Amen.


wij gaan zitten

Eerste psalm: lied 98: 1 en 2
Omsloten door de antifoon 467c:
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.
1.

5

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
Kyrie: lied 476
cantorij: 1
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.
Kyrieleis.
allen: 2
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allen: 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.

Gloria: lied 487
cantorij: 1

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
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allen: 2

allen: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.
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Gebedsgroet
voorganger:
allen:

Gebed van de dag, besloten met:
voorganger: … door Jezus Christus onze Heer
allen: Amen
Dienst van het woord
Met de kinderen
Eerste lezing uit het oude testament: Jeremia 23: 5-8
Gradualepsalm: Psalm 98d
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wie kan gaat staan

Halleluja : 338 h
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Lezing van het Evangelie: Johannes : 14: 1-14
waarin opgenomen Evangeliemotet Johannes 14: 14
in een toonzetting van Jeroen de Haan
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader,
vol van genade en waarheid.

Schriftacclamatie

 wij gaan zitten
Preek
Preeklied: 488
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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.
Dienst van de tafel
Mededelingen
Muziek tijdens de inzameling van de gaven
en toebereiding van de tafel:
Improvisatie op de melodie van ‘Dansen wil mijn hart en springen’
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Avondmaalslied: Liedboek voor de kerken 144

4. Komt dan haastig toegelopen!
Hier wordt heel
’t heil uw deel,
zie, de poort staat open!
Hij is liefde, Hij is leven:
niet meer ver
straalt de ster,
die u licht zal geven.
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vers 7:

Offerandegebed
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Gezongen tafelgebed (Dienstboek 88)

voorganger:
God van Abraham, Isaak, Jakob.
Gij die uw volk hebt geleid uit Egypte;
God van bewogenheid, God van beweging.

Gij die verborgen zijt, nochtans aanwezig.
Gij die ons kent: het werk van uw handen, mensen van hoop en
vrees, glorie, misère, mensen op weg naar het land van belofte,
aarzelend gaande met vallen en opstaan.
Gij die van ver met uw woord ons nabij komt, Gij die ons voorgaat,
de God die er zijn zal:
twistend, vertroostend, beproevend, belovend, waarheid,
gerechtigheid, wijsheid en vrede.
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Samen met engelen, machten en krachten, doden en levenden,
boven, beneden, stemmen wij in met de lof U gebracht, roepen U
aan en zingen U toe:
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voorganger:
U zij de glorie om Jezus Messias, Licht uit de hoge, aan mensen
verschenen, zon van gerechtigheid over de wereld.
Alle gerechtigheid heeft zij vervuld, wet en profeten ten volle
doen gelden, om aan de wereld zijn toekomst te geven.
Hij die als Meester de minste gediend heeft,
Hij die als Koning het kruis heeft gedragen, blinkende Morgenster,
wortel van David, Hij die de weg is de waarheid, het leven!
Die op de avond voordat Hij ging sterven
nacht van verloochening, nacht van verraad,
met zijn discipelen maaltijd gehouden
en voor zijn vrienden het brood heeft gebroken:
Neemt, zei Hij, eet, want dit is mijn lichaam,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo ook de beker, die rondging bij allen,
die Hij betekenis gaf met de woorden:
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed
doet dit tot mijn gedachtenis.

cantorij:
Steeds als wij nemen het brood en de beker, delend de dood van
de levende Heer, zijn wij getuigen van Hem die zal komen.
Redder der wereld, kom ons bevrijden.
Gij onze hoop, onze toekomstverwachting.
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voorganger:
Koning der wereld, wij roepen: hoe lang nog?
Alle verbijstering, vrees en verdriet, honger en onrecht,
vernedering, leugen, eenzaamheid, ongeluk, dood en verderf!
Waak op voor allen die mateloos lijden, alle gemartelden, alle
verminkten, alle getuigen van waarheid en recht,
allen wier naam staat gegrift in uw hand.

voorganger:
Zend dan, O God, uw geest in ons midden, brand uit ons weg alle
haat en geweld, maak ons tot mensen met nieuwe verwachting.
Wil het gezicht van de aarde vernieuwen, oorlogen smoren,
verdrukking verbreken, opdat uw koninkrijk kome met kracht, en
alle dingen voltooid zullen zijn.
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voorganger:
Zoals dit brood was verstrooid op de velden, en is geoogst en
gebundeld tot één, koren verzameld tot voedsel voor velen,
breng zo uw volk in het Rijk van uw vrede, haal hen van heinde en
verre bijéén, zamel hen op uit de grote verstrooiing,
samen met allen die roepen tot U:

Bron: Dienstboek (een proeve) Schrift-Maaltijd-Gebed, pag. 650 e.v.
‘Tafelgebed 20’ ;Tekst: Niek Schuman Muziek: Jan Pasveer
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Onze Vader……………

Nodiging
Wij vieren de maaltijd in de kring; u wordt van harte uitgenodigd
om straks met elkaar een kring te vormen.
Ook wanneer u niet meedeelt in brood en wijn, komt u dan toch
in de kring staan, want we sluiten de viering in de kring af.
In de glazen bekers (die als laatste rondgaan) is druivensap
en er is ook glutenvrij brood.
Geeft u het even aan wanneer u hiervan gebruik wenst te maken.

Musica sub communione:
‘Gelobet seist du, Jesu Christ, daβ du Mensch geboren bist’
Samuel Scheidt (1587-1654)
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Altaarzegen (waarbij we elkaar de hand reiken)
Postcommunio
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Slotlied: 481
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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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Zending en zegen

v.
a.

Zegen
Amen, amen, amen.

Orgelspel: Improvisatie
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De Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden
wenst u een gezegend kerstfeest
en vrede en alle goeds voor 2018.
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