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Bij het aansteken van de kaarsen:
Lied 461

 
VOORBEREIDING
v: In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.
g: Amen.
v: Onze hulp is in de naam van Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: Voorbereidingsgebed

… vergeef ons al wat wij misdeden
g: opdat wij weer in vrede leven.
v: Amen.
 
ANTIFOON

Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 
INTROÏTUS

Psalm 98: 1 en 2 (orgel en lector)
1 
 

Zingt een nieuw lied voor God den
Here,

 want Hij bracht wonderen tot stand.
 Wij zien Hem heerlijk triomferen
 met opgeheven rechterhand.
 Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
 bevrijdend heil en bindend recht
 voor alle volkeren op aarde.
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
 
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.
 
ANTIFOON
 
KYRIE EN GLORIA

Lied 299 f (orgel, voorganger en lector)



v: Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.
 

v: Tegen het donker laten wij zingen, meer dan een leven lang,
grenzeloos groot, heeft Hij hart voor mensen!

l: Glorie de Eeuwige, Hem alle eer!
 

v: Glorie aan God alleen hoog in de hemel en hier allerwegen,
hier waar wij wonen vrede voor mensen al zijn beminden –
zijn oog rust op hen.

l: Glorie de Eeuwige, Hem alle eer!
 
v: Laat onze adem U loven en zingen,
l: machtige God, U ons leven een lied!
 
v: Zegenen wij u al onze dagen,

dragen uw naam als een vuur met ons mee.
l: Machtige God, Gij licht zienderogen!
 
v: Machtige God, Gij Zoon en geliefde, hoor naar ons roepen,

vragen om vrede; draag van ons weg alle dood zelfgekozen,
l: draag van ons weg heel de wereld van schuld,
 
v: Gij zijt de enige, Gij onze Heer!
l: Gij toch de eerste, weg voor ons uit!
 
v: Onder uw vleugels vinden wij leven,

komen op adem het duister voorbij.
l: Machtige God, Gij, Zoon en Geliefde,

krachtige Geest, alle glorie aan U!
GROET
v: De Heer zij met u,
g: en met uw geest
 
COLLECTAGEBED
 
LEZING UIT OUDE TESTAMENT

Jesaja 52: 7-10
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede
aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’ Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit
in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de Heer keert terug naar Sion.
Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk, Hij
koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle
volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.
 
 
GRADUALE

Psalm 98: 3 en 4 (orgel en lector)
3 
 Laat heel de aard' een loflied wezen,



 de psalmen gaan van mond tot mond.
 De naam des Heren wordt geprezen,
 lofzangen gaan de wereld rond.
 Hosanna voor de grote Koning,
 verhef, bazuin, uw stem van goud,
 de Heer heeft onder ons zijn woning,
 de Heer die bij ons intocht houdt.
 
4 
 Laat alle zeeën, alle landen

 Hem prijzen met een blij geluid.
 Rivieren klappen in de handen,
 de bergen jubelen het uit.
 Hij komt, Hij komt de aarde richten,
 Hij komt, o volken weest verblijd,

 
Hij komt zijn koninkrijk hier
stichten,

 zijn heil en zijn gerechtigheid.
 
EPISTELLEZING

Hebreeën 1: 1-6
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de
voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij
tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam
en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister, hij is
zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, naar
de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de
rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen omdat
hij een eerbiedwaardige naam heeft ontvangen dan zij. Tegen wie van de
engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag
verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’? Maar
wanneer Hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt Hij: ‘Laten al
Gods engelen hem eer bewijzen.’
 
ZONDAGSLIED

Lied 826 (orgel en lector)
1 
 O Christus, woord der eeuwigheid,

 dat naar ons uitging in de tijd
 en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
 wij danken U, God die Gij zijt,
 dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten.
 
2 
 Hoe hadden wij U ooit verstaan,

 waart Gij niet tot ons uitgegaan,
 o levenswoord van den beginne?
 Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
 o Christus, treed ons leven binnen.
 
3 
 Gij werd een mens, maar zonder eer,

 die in de wereld geen verweer,
 niets heerlijks had voor mensenogen.
 Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,



 geef dat wij U herkennen mogen.
 


 
PSALMWOORD
v: Halleluja!

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.
Halleluja!

 
EVANGELIELEZING

Johannes 1: 1-14
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord
was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God
gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te
getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was
om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was
komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem
geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de
zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam
geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans,
doch uit God geboren zijn.
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des
Vaders, vol van genade en waarheid. 
 
G: Lof zij Christus in eeuwigheid.
 
CREDO

Lied 488 (orgel en voorganger)
1 
 In den beginne was het woord,

 op aarde is zijn stem gehoord

 
die spreken wil tot elk
geslacht,

 Hij werd geboren in de nacht.
  

 
 
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 temidden 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.
 
PAX DOMINI
v: Nu wij, gemeente van Christus, niet fysiek bijeen kunnen komen,

gaan onze gedachten uit naar elkaar
en wij groeten elkaar met de vrede van Christus.
De vrede van Christus is met u allen!

 
PREDIKING
 
 
ORGELSPEL
 
 
LIED 487 (orgel en lector)
1 
 Eer zij God in onze dagen,

 eer zij God in deze tijd.
 Mensen van het welbehagen,
 roept op aarde vrede uit.
 Gloria in excelsis Deo,
 Gloria in excelsis Deo.
 
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,
 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,
 gloria in excelsis Deo.
 
 
GEBEDEN

Dankgebed
Voorbeden



Responsie na voorbeden: Gezang 368 c
Doe lichten over ons, uw aangezicht.

Stil gebed
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op 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 het kwade.
Want U is het rijk en de kracht
en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen.

 
SLOTLIED

Lied 481: 3 (voorganger en orgel)
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 eng’len zingen d’ eer
  van de nieuw geboren Heer!
 
ORGELSPEL
8
 


