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Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Trompettist: Robert van Dijk

Orgelspel met trompet
Zang door solist: Lied 483: 1 en 3
1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

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

Welkom
Stil gebed, Votum en Groet
Zang door solist: Lied 489: 1 en 2
1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ‘t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Gebed
Wij luisteren naar een kinderversie van “Komt allen tezamen” via
https://www.youtube.com/watch?v=FdaSpl2ea4M
Komt allen tezamen, onder ‘t sterrenblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren, zingen de engelenkoren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer
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Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer
Lezing Oude Testament: Jesaja 9: 1-6
1

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2
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.
3
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.
5
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
6
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.
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Zang door solist: Lied 482: 1 en 3
Er is uit ’s werelds duist’re wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!
Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 2: 1-20
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het
rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te
laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef
ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David
afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken
en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het
gastenverblijf.
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Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden
de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en
werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig
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schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is
in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal
voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in
doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’
15
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.’ 16Ze gingen meteen
op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak
lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was
gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen
hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef
erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen
om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Wij luisteren naar Song of the wise men door Alemet via
https://youtu.be/vbsfR9fiVys
Song of the wise men

Over the plains, the hills and the desert,
trav'ling through wasteland and desolate wild,
riding the eastern ridge, wise men are coming,
searching in earnest for God's Christmas Child
Over de velden, de heuvels en de woestijn
reizend door woest en verlaten land
rijdend over de oostelijke bergrug
zullen de wijzen komen, ijverig zoekend
naar Gods Kerstkind.
Refrein:

Mountain and tree, come join in our song,
a glad alleluia as we go along!
Berg en boom, voegt u bij ons lied
een blij Halleluja terwijl wij onderweg zijn.
5

Herod had sent them to find the Messiah
so he could bow down and worship Him, too.
But in a dream God revealed his intentions,
telling instead what the wise men must do
Herodes had hen opgedragen de Messias te vinden
opdat ook hij voor Hem kon buigen en Hem aanbidden
maar in een droom had God diens opzet onthuld
en verteld wat de wijzen beter konden doen
Up in the night sky starlight is beaming,
glowing and radiant over the sand,
showing the wise men the way to the baby,
sent from the heavens to Bethlehem land
Van hoog uit de nachtelijke hemel schijnt het sterrenlicht
twinkelend en helder over het zand
zo toont het de wijzen de weg naar de baby
gezonden uit de hemel naar het Betlehems land
We three kings of Orient are,
bearing gifts we traverse afar
field and fountain, moor and mountain,
following yonder star.
Drie Koningen uit het Verre Oosten zijn wij
Van ver komen we, dragende onze giften
wij kruisten velden en waters, moerassen en bergen
terwijl wij die ster daarginds volgden.
O, star of wonder, star of night,
star with royal beauty bright,
westward leading, still proceeding,
guide us to thy Perfect Light.
O, wonderlijke ster, nachtelijke ster,
ster, schijnend met koninklijke pracht,
leidt ons naar het Westen, ga voort,
gids ons naar Uw vlekkenloos Licht
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Now in the household they open their treasures,
gifts for a King they present to the Boy,
Bending and worshiping Christ so sincerely,
wise men are echoing gladness and joy!
Aangekomen onder het schamel dak tonen zij hun schatten
giften voor een koning, schenken zij aan een jongen.
Zij buigen en aanbidden Christus met zoveel vroomheid
want in de wijzen resoneren opperste blijdschap en vreugde.
Preek
Intermezzo door orgel en trompet
Zang door solist: Lied 518: 1 en 4
Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendlijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.
Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des
hemels
laat, getrouwe,
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mij aanschouwen
uw erbarmen.
Herder neem mij in uw armen.
Collectepresentatie van de ‘Vrienden van Loamnes’
Gebed
Slotlied: Solist en Voorganger: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Zegen
Wij luisteren naar ‘A Christmas Hallelujah’ via
https://www.youtube.com/watch?v=XUJRZRymd1I
Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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