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NOORDDIJK
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!
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!

2.

allen: “Bethlehem o uitverkoren stad”
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.
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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.
5. ‘Ere in de hoge’ zingen alle engelen tezaam
voor de herder der geringen tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

3.

allen: " Nu daagt het in het oosten"
1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
2. De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten – begroeten ’t morgenrood.
4. De zonne, voor wier stralen het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht!
5. Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
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INTREDE
eerste lied, "Komt allen tezamen" [wie kan, gaat staan]
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]
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woord van welkom
lied: "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.

DE SCHRIFTEN
lezing uit het oude testament: Jesaja 8, 23b - 9,6
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koor, L’ adieu des bergers (Berlioz)
lezing uit het nieuwe testament: Lucas 2, 1-20
lied, “Go tell it on the mountain”
refrein
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.
1. While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.
2. The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth!
3. Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.
overdenking
koor, O Magnum Mysterium (De Victoria)
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gedicht
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!

GEBEDEN EN GAVEN
koor, Abendlied (Rheinberger)
gebeden
dankgebed en voorbeden en stil gebed
onzevader (oecumenische versie) (z.o.z.)
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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
slotlied, “Hoor de engelen zingen de 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!
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zegen
besloten met allen: "Amen"
bij het uitgaan: “God rest you merry gentlemen”
God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay.
For Jesus Christ our Savior was born upon this day,
to save us all from Satan's power when we were gone astray.
Oh tidings of comfort and joy, comfort and joy.
From God our heavenly Father a blessed angel came.
And unto certain shepherds brought tidings of the same.
How that in Bethlehem was born the Son of God by name:
O tidings of comfort and joy, comfort and joy.
The shepherds at these tidings rejoiced much in mind
and left their flocks a-feeding in tempest, storm and wind
and went to Bethlehem straightway the Blessed Babe to find.
O tidings of comfort and joy, comfort and joy..

welkom!
morgenochtend: eerste kerstdag
25 dec, 10.00 uur, Stefanuskerk, Noorddijk, ds. Jan Wilts
kerstmorgen voor jong en oud; de kinderen zullen een verhaal
uitbeelden, ieder aanwezig kind kan meedoen! Organist: Gerard van
Reenen; violist, Femke van Reenen; cantor, Grietie Hollenga.
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meer info: www.damsterboord.nl

koor: De Zingerij o.l.v. Martijn Jager
organist: dhr. Gerard van Reenen
gedicht, mw. Gerda Hartsema
versiering Stefanuskerk: Noorddieker Noabers
ouderling van dienst en lector: Annie van Dam
diaken: Thole Jan Wieringa
predikant: ds. Jan Wilts
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