VOORBEREIDING
Orgelspel
Aanvangslied: 483: 1, 2 en 3
Welkom

Liturgie Kerstnachtdienst

In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

24 december 2020

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: God van ontferming, onherkenbaar
als een gewoon mensenkind
bent u gekomen
om ons de ogen te openen
voor de eenvoud van uw liefde.
G: WIJ BIDDEN DAT WE U ZULLEN ZIEN EN AANBIDDEN
IN HET KIND VAN BETHLEHEM, AMEN

Thema: ‘Het Licht zien…’

Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming
voor de nood van de wereld.
Kyrielied: 462: 1, 2 en 6

Gloria:

V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is
zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 487: 1, 2 en 3

Gebed van kerstnacht

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

Grote of Barbarakerk

Annemieke de Bruijn
Carla Bulsing
Marijn Slappendel
Zangers uit de cantorij

Aanvang 22.00 uur
2

Evangelielezing: Lucas 2: 1-20

DE SCHRIFTEN

1

In 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. 4Jozef ging van
de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem
heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen
met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling aan, 7en 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.
8
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 het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig
schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 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
een doek 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 alle 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.
17
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
18
Allen 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.

Lezing: Jesaja 8: 23b - 9: 7
23b

Zoals het land van Zebulon en Naftali
in het verleden smadelijk bejegend is,
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek,
het Overjordaanse en het domein van andere volken.
91Het 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 zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van 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,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
De opgeheven hand van de HEER
7
De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd,
het heeft Jakobs volk getroffen.

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek

Lied: 479: 1, 2, 3 en 4

Cantorij zingt: ‘Kuss Kuss Kallike’ van Arvo Pärt

3

4

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Lied:

475 : 1,2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Collecten: Gecombineerde collecte voor CARDS, een India-project van
Kerk in Actie, (60%) en voor de kerkdienst (40%)
(zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

486: 1 en 4

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel: ‘Ere zij God’

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg

Een Gezegend Kerstfeest

* De link naar het materiaal voor de kinderen:
https://www.pknculemborg.nl/363-voor-de-kinderen
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerstnachtdienst 24 december’
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