ENGELBERT
SAMENZANG VOORAF
1.

allen: “Midden in de winternacht”

1. Midden in de winternacht ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
2. Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
3. Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
4. Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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2.

allen: “Nu zijt wellekome”

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.
Kyrieleis.
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.’
Kyrieleis.
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.
Kyrieleis.

3.

kinderkoor “De wijzen, de wijzen”
1. De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen,
vertrouwend op een koningsster,
zij wisten niet hoe ver.
2. Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.
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3. ‘O koning, wil ons horen,
er is een prins geboren,
in ’t oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?’
4. Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
‘Een koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis.’
5. De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.
6. Zij hebben gevonden
het kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.
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INTREDE
[wie kan, gaat staan]
eerste lied, "Komt allen tezamen"
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
2. De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
3. Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
5. Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
[hierna: allen gaan zitten]
woord van welkom
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kinderkoor
1. Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal,
daar zag ik een wonder, dat ’k vertellen zal.
2. Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
’k Zag een os en ezel bij een voederbak.
’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.
3. Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou
en daarbij stond Jozef die ’t warmen wou.
4. Zeg eens herder, zag je soms nog meer?
’k Zag toen dat Maria ’t kind in de armen nam.
Os en ezel keken, ook een heel klein lam.
5. Zeg eens herder, is het lief en schoon?
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,
schoner dan de hemel, waar de sterren staan!
6. Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

DE SCHRIFTEN
zingen: "In den beginne was het woord"
1. In den beginne was het woord, op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht, Hij werd geboren in de nacht.
2. Hij werd geboren in de nacht die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt, Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
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3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad, Hij troont in onze lage staat.
4. Hij troont in onze lage staat waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep, dit licht dat zoveel luister
schiep.
5. Dit licht dat in het duister sliep is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, in den beginne was het woord.

lezing uit het oude testament: Jesaja 8, 23b - 9,6
lied, “Maria ging op reis”
1. cantor

allen
2. Er was voor haar geen plaats.
Zij legde na lang zoeken
haar kind in stro en doeken.
Kyrieleis.
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3. De herders in het veld
die mochten er van horen
dat Jezus was geboren.
Kyrieleis.
4. De koningen van ver
verlieten hun paleizen
om naar de stal te reizen.
Kyrieleis.
lezing uit het nieuwe testament
Lucas 2, 1-20
lied, “Bethlehem o uitverkoren stad”
koor
1. Betlehem, o uitverkoren stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.
cantor
2. In het ondoordringbaar duister, in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.
koor
3. Heft uw hoofden, kleine mensen, als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen, Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.
allen
4. Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.
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overdenking

lied, "Stille Nacht"
1. Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.
2. Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.
3. Stille nacht, heilige nacht! Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!
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GEBEDEN EN GAVEN
gebeden
dankgebed en voorbeden en stil gebed
onzevader (oecumenische versie)
allen: Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
inzameling van de gaven
Bestemd voor Kinderen in de Knel, een onderdeel van Kerk in Actie.
Miljoenen kinderen op deze wereld leven met oorlog, armoede of
ziekte. In Moldavië, het armste land van Europa, zijn ze vaak al op
jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt
op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen
naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd.
Het centrum biedt ook psychologische begeleiding. Bethania wil de
kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven
gaan en hun school succesvol kunnen afmaken.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie
Uw gift is ook hartelijk welkom op: IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, ovv “opvang Moldavië”
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ZENDING EN ZEGEN
kinderkoor, “Sterren in de nacht”
Sterren, sterren, sterren, sterren,
sterren in de nacht.
Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal.
Wat staat er in de sterren,
wat belooft dat allemaal
Vrede op aarde? Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hen vertelt.
Want kijk daar aan de hemel tussen al die sterren in
Staat opeens een heel bijzondere,
waard om te bewonderen.
Wijst die op een nieuw begin?
Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht.
De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen.
Ze komen in beweging,
waar brengt dat licht hen heen?
Vrede op aarde? Eind aan geweld ?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hen vertelt.
Want kijk daar aan de hemel gaat die ene ster hen voor.
En de wijzen trekken in de nacht
aangewakkerd, onverwacht
ook voor ons een lichtend spoor.
Sterren, sterren, sterren, sterren,
Sterren, sterren, sterren, sterren,
sterren in de nacht
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slotlied ,"Hoor de eng'len zingen d'eer"
[wie kan, gaat staan]
1. Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!
2. Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!
3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!
zegen
besloten met "Amen"

lied bij het uitgaan: “We wish you a merry Christmas”
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year!
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welkom!
morgenochtend: eerste kerstdag
25 dec, 10.00 uur, Stefanuskerk, Noorddijk, ds. Jan Wilts
kerstmorgen voor jong en oud; de kinderen zullen een kerstverhaal
uitbeelden; organist: Gerard van Reenen.

meer info: www.damsterboord.nl

in samenwerking met de culturele commissie van Engelbert
organist, dhr. Gerard van Reenen
mmv klein kinderkoor van obs “de Driebond”:
Kamille de Bont, Femke Bouwman, Lente Brinkman, Sije de Bruin, Inez
Linnenwiel, Linne van Oosten, Alida Oosterheert, Eva Vianen
begeleiding koor, dhr. Nanne van der Werf en dhr. Henk van Dijk
ouderling van dienst, dhr. Henk van Dijk
diaken, dhr. Jan Zijlstra
predikant, ds. Jan Wilts

13

