___________________

+++++++ KERSTSPECIAL +++++++
-Samen zingen, samen geloven-

23 december 2018 om 19.30 uur
Medewerking:
Interkerkelijk Koor Desire
o.l.v. Diane Ranselaar
Hans van Noord (orgel)
Leiding: Nico Louwen
Welkom
We zingen ‘staande’ met Desire: Lied 477 : 1-2-4
1.
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2.
De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4.
O Kind, ons geboren,
sluim’rend 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.
Gebed
We zingen: O kleine stad van Betlehem (melodie: O, little town of Betlehem) en Lied 476 : 1-3-4
1.

2.

O kleine stad van Betlehem,
wat ligt gij stil terneer.
De sterren trekken langs hun baan,
gij slaapt in diepe sfeer.
Maar in uw donk’re straten,
straalt licht dat was verwacht.
De hoop en vrees van jarenlang,
in u vereend vannacht.

Want Christus is geboren,
in deze stille nacht.
Het mensdom slaapt, maar het engelenheir,
houdt over ’t Kind de wacht.
O morgensterren samen,
verkondigt nu Gods woord.
En lofzingt nu het Koningskind,
de vreed’ op aarde gloort.
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3.
Hoe stillekens, hoe stillekens,
staan we in verwondering.
Want God verleent aan ’t mensenhart,
een hemelzegening.
Geen oor verneemt zijn komen,
op aard’ vol euveldaan
en daar waar harten openstaan,
zal Christus binnengaan.
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.
Kyriëleis.

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'.
Kyriëleis.

4.
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
Desire zingt: Christmas Offering en Hark! The herald angels sing
We zingen: Lied 478 : 1-2-4 en Opwekking 527 : 1-2 (melodie: O, holy night)
1.
Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.
2.
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand.
4.
O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!
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1.
Licht in de nacht; een ster schijnt
door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag
op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

2.
Wat Hij ons leert
is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt
verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
)
o, nacht dat Jezus kwam. )

Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie )
in alle eeuwigheid.
) 2x

2x

Desire zingt: Mary did you know en Jesus, oh what a wonderful Child
Gedicht
We zingen: Joh. de Heer 70 : 1-2-3 en Opwekking 523 : 1-2-3-4
1.
Heerlijk klonk het lied der Eng’len, in het veld van Ephrata:
Ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!
Refrein:
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
2.
Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij is aller Hoofd en Heer.
Refrein:
3.
In een kribbe ligt Hij neder, weldra wordt een kruis Zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.
Refrein:
1. Allen
Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van 't heelal.
De engelen meldden, in Efratha's velden,
dat Hij werd geboren in Betlehems stal.
(Refrein) - allen
Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van genâ.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der wereld, halleluja!

2. Mannen
En herders, zij kwamen
bij 'n kribbe tezamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk'rende sterre,
riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.
(Refrein) - allen
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3. Vrouwen

4. Allen

In doeken gewonden,
voor al onze zonden,

Wil daarom niet klagen,
maar dankbaar gewagen,

ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.

van blijdschap en vrede, voor ons bereid.

De sterre gaat stralen,
voor wie moe van ’t dwalen,
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.

Van 't Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.

(Refrein) - allen
Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van genâ.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der Wereld, halleluja!

(Refrein) - allen

Desire zingt: The Christmas Worship Medley
Collecte. De collecte is ter bestrijding van de kosten van de avonddiensten
We zingen: Zingende Gezegend 132 : 1-3-4 en Go, tell it on the mountains met Desire
1.
Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen!
Komt en ziet wat is geschied: de Heiland is geboren!
Gloria, hosanna in Excelsis!
3.
Wijzen, zoekt niet her en der, want ziet, boven zijn woning
straalt een wonderlijke ster, daar woont Hij: onze koning!
Gloria, hosanna in Excelsis!
4.
Mensen, overal vandaan, God zelf is in ons midden!
Komt dan, laten wij nu gaan om Christus te aanbidden!
Gloria, hosanna in Excelsis!

Refrein:
Go, tell it on the mountains,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountains
that Jesus Christ is born. 2x

1.
The shepherds told the story,
to all that were around.
And all the people wondered,
what they said they found! So!
Refrein:

2.
As long ago the angels
proclaimed Messiah’s birth.
Now let us all be heralds
and sing it round the earth! Yeah!
Refrein:

Go, tell it on the mountains,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountains
that Jesus Christ is born!
That Jesus Christ is born!
That Jesus Christ is born!

Gebeden
Slotwoord
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We zingen ‘staande’: Herders in ’t veld van Efrata (melodie: W.A. Mozart)
1.
Herders in ’t veld van Efrata,
hoorden naar het Gloria.
Blij klinkt door de nacht,
uw Koning wacht in een stal.
Ga dan op weg naar Betlehem,
luister naar die blijde stem.
Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om.
Refrein:
Zoek vrede bij dit Kind,
gezegend wie Hem vindt.
Voor wie er in zijn Naam gelooft,
komt er een nieuwe morgen.

2.
Ga mee op weg naar Betlehem,
luister naar die eng’lenstem.
Kom, o mensen, kom
en kijk niet om, kijk niet om.
Refrein:
Zoek vrede bij dit Kind,
gezegend wie Hem vindt.
Voor wie er in zijn Naam gelooft,
komt er een nieuwe morgen.
Zoek vrede bij dit Kind,
gezegend wie Hem vindt.
Voor wie er in zijn Naam gelooft,
komt er een nieuwe morgen,
komt er een nieuwe morgen.

Zegenbede
We zingen: Joh. de Heer 48
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, vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, 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.

Kerstnachtdienst
24 december om 22.30 uur
Medewerking:
Muziekvereniging Excelsior uit Hoofddorp
o.l.v. Elivera van Sloten
Annet Bootsman (zang)
Voorganger: ds. Adri van der Wal

Kerstmorgendienst
25 december om 09.30 uur
Medewerking:
Hosanna in Excelsis uit Rijsenhout
o.l.v. Marjana Butko
Hans van Noord (orgel)
Voorganger: ds. Gerdien Neels
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Bijzondere diensten 2019 in de Marktpleinkerk
19 januari
10 februari
24 februari
24 maart
21 april
28 april
26 mei
23 juni
28 juli
7 augustus
25 augustus
22 september
13 oktober
27 oktober
17 november
15 december
24 december
24 december
25 december

- Hans van Noord (orgel)
- 4U dienst om 9.30 uur
- Deo Juvante uit Huizen. Kees van den Boogaard (orgel)
- Trumpets of the Lord. Hans van Noord (orgel)
- Pasen - Dieuwke Kloppenborg (trompet)/Ellis ’t Hooft (dwarsfluit), Hans van Noord (orgel)
- Aalsmeers Mannenkoor Con Amore. Theo van der Hoorn (orgel)
- Interkerkelijk Koor Aalsmeer. André Keessen (orgel)
- Desire samen met Rejoice uit Bunschoten
- Zomerzangavond (woensdag 20.00 uur)
- Caritas uit Aalsmeer. Hans van Noord (orgel)
- 4U dienst om 9.30 uur
- Cantamus
- Kerstspecial
- Kinderkerstfeest
- Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer o.l.v. Hans van Noord (22.30 uur)
- Interkerkelijk Koor Desire. Joop van Oord (orgel) (9.30 uur)

+
Haar buren en verwanten hoorden
hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest,
en ze verheugden zich samen met haar. – Lucas 1 : 58
+
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