Protestantse Kerk De Lichtkring
Lunenburgdreef 70, 2135 DV Hoofddorp

Kerstavond 24 december 2018
Ouderling van dienst is Burg Anker
Diaken is Bea ten Kate
Het orgel wordt bespeeld door Marianne Voskamp
Lector is Jolanda de Jong
Met medewerking van:
Vocaal kwartet Haarlemmermeer
Soliste: Barbara Wessel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hartelijk welkom in deze dienst waarin Coen Wessel voorgaat
Wij wensen u een gezegende dienst toe.
ZINGEN VOOR DE DIENST
Lied 480: 1 en 2 (allen), 3 (solo) en 4 (allen) ‘Ik wandel in gedachten’
Lied 477: 1, 2 en 4 ‘Komt allen tezamen’
Bij elk couplet zingen we de laatste regels als volgt:
Vrouwen: Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
Daarna allen: komt, laten wij aanbidden die Koning.
Het vocaal kwartet zingt: We three Kings of Orient are
We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain,
following yonder star:
O Star of wonder, star of night,
star with royal beauty bright.
Westward leading, still proceeding,
guide us to thy perfect light.
Born a king on Bethlehem plain,
Gold I bring, to crown him again
King forever, ceasing never,
Over us all to reign:
O Star of wonder, star of night,
star with royal beauty bright.
Westward leading, still proceeding,

guide us to thy perfect light.
Frankincense to offer have I
incense owns a deity nigh.
Prayer and praising all men raising,
worship Him, God most high.
O Star of wonder, star of night,
star with royal beauty bright.
Westward leading, still proceeding,
guide us to thy perfect light.
Myrrh is mine: its bitter perfume
breathes a life of gathering gloom.
Sorrowing, sighing, bleeding, dying,
sealed in the stone-cold tomb.
O Star of wonder, star of night,
star with royal beauty bright.
Westward leading, still proceeding,
guide us to thy perfect light.
Glorious now, behold him arise,
King, and God and sacrifice!
Heav’n sings alleluia,
Alleluia the earth replies:
O Star of wonder, star of night,
star with royal beauty bright.
Westward leading, still proceeding,
guide us to thy perfect light.
Welkom
Welkom door de ouderling (NB: geen drempelgebed)
Wij staan op en worden stil voor God
Groet
Voorganger: het volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht
Over hen die wonen in een duister land straalt Gods heldere licht
Ere zij God in de hoge
ALLEN: EN VREDE OP AARDE VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN.
We gaan zitten
Gebed voor de kerstnacht, het aansteken van de kaarsen
De ouderling leest een gebed, afgewisseld met het zingen van lied 1005 ‘Zoekend naar licht’, en het
aansteken van de kaarsen
Zingen: lied 1005: 1 Zoekend naar licht
Ouderling: Wij ontsteken een licht voor alle donkere plekken op onze aarde

plaatsen waar vrede geen kans krijgt. (steekt kaars 1 aan)
Zingen: lied 1005: 2 Zoekend naar rust
Ouderling: Wij ontsteken een licht voor wie verdriet heeft
voor wie geen troost kan vinden
en vanavond de eenzaamheid zo voelt (steekt kaars 2 aan)
Zingen: lied 1005:4 Zoekend naar troost
Ouderling: Wij ontsteken een licht voor wie verdwalen op hun zoektocht naar een thuis,
Voor wie vlucht in roes en schijn. (steekt kaars 3 aan)
Ouderling: Wij ontsteken lichten voor alle mensen die wij vanavond in ons hart bewaren en die het
licht zo nodig hebben. (steekt overige kaarsen aan)
Zingen: lied 1005:5 Met zoveel gaven
Het vocaal kwartet zingt: Maria durch ein Dornwald ging
Maria durch ein Dornwald ging, Kyrieleison
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen,
Jesus und Maria
Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrieleison
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria
Da haben die Dornen Rosen getragen. Kyrieleison
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Jesus und Maria
DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing: Jesaja 11: 1 -10
1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en
verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3 Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn
vonnis op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de
schuldigen.
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en
leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.
7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide
stro.

8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een
slang.
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER
vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem
zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Zingen: Lied 478: 1 en 3 ‘Komt verwondert u hier, mensen
Tweede lezing: Lucas 2: 1 - 7
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Zingen: Het vocaal kwartet zingt: All my heart this night rejoices
1. All my heart this night rejoices,
As I hear, far and near, sweetest angel voices;
“Christ is born,” their choirs are singing,
Till the air, everywhere, now with joy is ringing.
2. Hark! a voice from yonder manger,
Soft and sweet, doth entreat, “Flee from woe and danger;
Brethren, come; from all that grieves you
You are freed; all you need I will surely give you.”
3. Come, then, let us hasten yonder;
Here let all, great and small, kneel in awe and wonder,
Love Him Who with love is yearning;
Hail the star that from far bright with hope is burning.
Zingen: Lied 146c: 1, 5 en 7 ‘Alles wat adem heeft love de Here’
Meditatie
Solozang: O, magnum mysterium
O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
iacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Iesum Christum.
Alleluia

O groot mysterie
en bewonderenswaardig sacrament
dat dieren de pasgeboren Heer zien,
terwijl hij in de voederbak ligt.
Gelukzalige maagd, wier schoot
waardig is om de Heer Jezus Christus te dragen
Halleluja.
Zingen: Lied 475 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’
Het vocaal kwartet zingt: He came down that we may have love (Kameroen)
He came down that we may have love, Hallelujah for evermore.
He came down that we may have peace, Hallelujah for evermore
He came down that we may have joy, Hallelujah for evermore
Allen: He came down that we may have love, Hallelujah for evermore
Collecten
De 1e collecte is bestemd voor het Noodfonds van de protestantse gemeente Hoofddorp
De 2e collecte is bestemd voor activiteiten in en rondom de Lichtkring
Gebeden
Stilte
Zingen: Lied 483 ‘Stille Nacht’
Wij gaan staan
Het Kerstevangelie: Lucas 2: 8 - 13
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende
licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de
stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, - de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En
plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
Zingen: ‘Ere zij God’
Ere zij God in den hoge, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen
Zegen
De uitgangscollecte is bestemd voor het centraal kerkenwerk
IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD
VOOR GLÜHWEIN, CHOCOLADEMELK
OF OM ELKAAR EEN FIJNE KERST TE WENSEN !

