VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

26 december 2021

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed: V: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest
Amen.
Aanvangslied: Lied 494 : 1 en 2
Groet:

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

Lied:

466: 2 en 5

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Gloria lied: 501

Gebed van de zondag
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

Grote of Barbarakerk

Inleiding op de dienst

ds. Rieks Hoogenkamp
Ietje Staal
Carla Bulsing
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Rozen in twee 19e eeuwse Kerstliederen

Aanvang: 10.00 uur

2

Maria door een doornwoud trad

2. O grote Heer van hemel en aard,
o schepper van ons al!
Hoe komt dat gij wilt wezen gebaard
in ’t aardse tranendal?
Uw schoon paleis is hemelrijk,
en gij bemint ons aardse slijk!

2. Wat droeg Maria aan haar hart? Kyrieleison
Een klein lief kindje zonder smart,
Dat droeg Maria aan haar hart.
Jezus en Maria.

3. Hoe hebt gij zo verkoren een stal?
Is dat uw lusthof schoon?
Gij ligt hier in dit kribbeke smal,
is dat uw gouden troon?
O Jesse-blom, o zoete kind,
hoe ligt gij zo vlak in de wind ?

3. De doornen brachten rozen voort. Kyrieleison.
Als ’t kindje werd in ’t woud gehoord,
dan brachten doornen rozen voort.
Jezus en Maria

4. O Jesu zoet, mijn opperste goed,
waarachtig God en mens,
die komt voor mij betalen de boet,
uit heel mijn hart ik wens
dat uwe naam de wereld wijd
van ieder zij gebenedijd.

Nu is die roe van Jesse

DE SCHRIFTEN
Lezing: Jesaja 35: 1 - 7 (NBV21)
1

De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
3

4

2

welig bloeien als een lelie,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Allen aanschouwen de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.
3
Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
4
Zeg tegen het moedeloze volk:
‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
Hijzelf zal jullie bevrijden.’
5
Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
6
Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
7
Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond een bronrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

It’s the heart afraid of breaking
That never learns to dance
It’s the dream afraid of waking
That never takes the chance
Its the one who won’t be taken
Who cannot seem to give
And the soul afraid of dyin’
That never learns to live.
When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun’s love
In the spring becomes the Rose
Preek
Orgelspel

Lied: 473 (gelezen)

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Lofprijzing:

Belijdend lied: 473

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.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Bette Midler: ‘The Rose’
Some say love, it is a river
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless acting need
I say love, it is a flower
And you its only seed

Collecten:

Gecombineerde collecte voor Regionaal doel (60%) en voor
de kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

993: 1, 2, 5 en 6 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

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

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 26 december'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)
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