Orde van dienst voor de kerstnacht
zondag 24 december 2017
om 22.00 uur
in de Lutherse Kerk te Woerden

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager: Henk Burggraaf
lector: Bas Verberne
cantor-organist: Jeroen de Haan
koor: gelegenheidskoor
solist: Joke van Diggelen, sopraan
koster: Leon Gol
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De voorbereiding
Orgelspel: -‘Nun komm der Heiden Heiland’,
BWV 659 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
-‘Den Hirten lobte sehre’ (Pastorale)
Helmut Walcha (1907-1991)
-Pastorella, BWV 590, Johann Sebastian Bach
Welkom


wie kan gaat staan

Intochtslied Intochtslied: 477: 1, 2, 4 en 5 (staande)
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2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
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.
Kom tot ons Heer,
naar U gaat ons verlangen uit.
a.
wek op uw kracht en kom ons bevrijden.
v.
Amen.


wij gaan zitten

Eerste psalm: Psalm 2
omsloten door de antifoon, lied 467a:
God sprak tot mij: mijn zoon ben jij,
Ik riep je heden in het leven
1.
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4.

Kyrie
Kyriegebed
(tekst: Jochen Klepper, melodie: Liedboek voor de Kerken 155)
En 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 .(Lukas 2: 7)
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voorganger: Kind, in dit heilig samenzijn,
gedenken wij uw diepe pijn;
het leed dat wij in deze nacht,
zelf over U hebben gebracht:
allen:

voorganger: De wereld is vol feestgeschal.
Maar U ligt in een arme stal.
Het oordeel is allang geveld;
het kruis staat voor U opgesteld.
allen:
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison!
voorganger: De wereld is één vreugdelied,
maar onze lofzang helpt U niet.
Geen mens wendt uw ellende af,
want voor uw kribbe gaapt het graf.
allen:
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison!
voorganger: De wereld kleedt zich nu met licht,
maar U, o Heer, wacht het gericht.
Geen warme wieg die U omhult:
U wordt omarmd door onze schuld.
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allen:

voorganger: Maar straks wanneer U opstaat, Heer,
is er geen dood, geen lijden meer.
Pas dan is zonder bitterheid
ons vreugdelied aan U gewijd!
allen:
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison!
Gloria: lied 468

2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
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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.
Gebedsgroet
voorganger:

allen:

Gebed van het feest
v.

allen:

Laat ons bidden
In deze heilige nacht, God,
is ons een licht opgegaan.
Wil ons ervan doordringen
dat dit ons levenslicht is.
Verhelder alle donkere nachten
door de hoop op uw dageraad.
Schenk ons de vreugde die blijft,
nu en in uw rijk dat komt.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Dienst van het woord
Eerste lezing uit het Oude Testament: Jesaja 9: 1-6
Gradualelied: ‘Uns ist geboren ein Kindelein’,
componist: Max Reger(1873-1916), tekst: onbekend
Uns ist geboren ein Kindelein,
ist klarer denn die Sonne,
das soll der Welt ein Heiland sein,
dazu der Engel Wonne.
Epistellezing: Titus 2: 11-14
Zondagslied: 473
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Hätt' ich Flügel von Seraphim,
wie fröhlich wollt' ich fliegen
mit den Engeln schön dahin
zu Jesu meinem Geliebten.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.
3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.


wie kan gaat staan

Halleluja: lied 338h

Lezing van het Evangelie: Lucas 2: 15-20
in een toonzetting van Arie Eijkelboom
Schriftacclamatie: Lof zij U o Here!
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wij gaan zitten

Musica pro Deo: ‘Von Himmel hoch, da komm ich her’,
van Johann Schop (1590-1667)
Preek
Preeklied: 469: 6, 7, 8, 13, 14 en 15

7. Maar kijk niet enkel met het oog
dat al zo vaak een mens bedroog.
Alleen wie luistert telkens weer
die ziet Gods zoon, de lieve Heer.
8. Wees welkom, edele gast, zo groot,
die arme zondaars niet verstoot.
Gij zoekt mij op in donkere nacht.
Hoe wordt U ooit mijn dank gebracht.
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13. O kindje Jezus, lief en zoet,
spreid U een bedje in mijn gemoed
en blijf bij mij in lief en leed,
zodat ik, Heer, U nooit vergeet.
14. Dan ben ik vrolijk en gerust
en zing en spring naar hartelust.
Mijn wiegelied krijgt dieper klank:
een psalm van hulde, lof en dank.
15. Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon.
De engelen zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam
een goed nieuwjaar in Jezus’ naam.
Dienst van de tafel
Mededelingen
Collectespel tijdens de inzameling van de gaven:
Improvisatie over ‘Vom Himmel hoch, da komm ich her’
Offerandegebed
Voorbeden met gezongen acclamatie 368c en stil gebed

Onze Vader
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wie kan gaat staan

Slotlied: Oud Katholiek Gezangboek lied 605: ‘Wij van de aarde’

2. Engelen zongen
’t lied van verlangen voor,
wij zingen mee met een aardse stem.
Zo lang wij leven
zoeken wij vrede,
God roept ons naar Jeruzalem.
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3. Wie van de Zoon is
weet wat zijn schoonheid is:
vrede en liefde van mens tot mens.
Eer aan de Vader,
eer op de aarde,
met al mijn adem eer ik Hem!
Zending en zegen
v.
a.

Zegen
Amen, amen, amen.

Orgelspel

Morgenochtend bent u natuurlijk ook van harte welkom om
10.30 uur in de Kerstdienst,
waarin wij de maaltijd van de Heer vieren,
ds. Maarten Diepenbroek voorgaat,
Aart de Haan en Jeroen de Haan de orgels bespelen
en de Lutherse Cantorij zingt.
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Wij wensen u allen
gezegende dagen toe
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