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Zingen vooraf
Lied 476: 1, 2, 3, 4

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.
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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.

Lied 496: 1, 2, 3

2

De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.
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Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Welkom
Beginwoorden voor de kerstnacht
Vredegroet
Openingslied Lied 473
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Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

3

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Kyrie
Vier kaarsen
Vier kaarsen branden in de tijd naar Kerstmis,
in kleur zijn grijze weken afgeteld.
De rode kaars van liefde is de eerste,
juist in een tijd van tweedracht en geweld.
De bruine kaars van troost geeft licht aan ieder
die onlangs een geliefde mens verloor.
Dat wij voor hen verdriet en pijn verzachten
met warme aandacht en een luisterend oor.
De groene kaars van hoop bemoedigt allen
die, ondanks twijfel en onzekerheid,
de weg van recht en vrede blijven volgen
in het besef van eigen kwetsbaarheid.
De witte kaars spreekt van ’t begonnen Kerstfeest.
Een kindje toont ons nu het vergezicht
van leven, telkens weer opnieuw begonnen,
vol liefde, troost en hoop en stralend licht.
Jacqueline Roelofs - van der Linden (Kerstmis 2021)
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Glorialied Lied 158b

Over deze dienst
Koor: I saw a Maiden

Tekst uit de 15e eeuw. Oud Baskisch Kerstlied, bewerking Edgar Pettman
(1865-1943)

Eerste lezing: Jesaja 11: 1-3, 5,6
1Maar

uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
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2De

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.
3Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
5Hij

draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6Dan 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.
Lied 473a

Tweede lezing: Lucas 2:1-7
1In

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.
4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria,
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in
Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij
van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling
aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde
Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen
plaats was in het gastenverblijf.
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Koor: O kindeke klein

Bewerking Julius Röntgen(1855-1932)

Overweging
Orgelspel Puer natus in Bethlehem (G.F. Kauffmann)
Als begin van de gebeden Maria’s dankgebed:
Magnificat – Met hart en ziel
Tekst: Sytze de Vries; melodie: Woodlands, Walter Greatorex
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Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam!
Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht.
Mijn lied zet anderen tot zingen aan:
Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht!

3

Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid.
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Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan.
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood.
Wie rijk was blijft met lege handen staan.
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Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar!
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:
aan ons wordt zijn ontferming openbaar.
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag.

Gebeden
Toelichting bij de collectes
Slotlied Lied 477
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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.
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O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
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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.

Zegen

Orgel en trompet: Lied 487 Eer zij God in onze dagen
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De Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Edam
wenst u
gezegende Kerstdagen
en een gelukkig 2022
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