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Orgelspel: “O Jesulein süss” (G.F. Kauffmann, J.S. Bach)
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Lied 478: 1, 3

3

3

Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huisken zonder slot.

Bemoediging en groet
Gebed
Lied 475: 1, 2
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Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Aandacht voor de kinderen
Kinderlied Lied 520: 1-7
Allen

Vrouwen

2

Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

Mannen

3

‘O koning, wil ons horen,
er is een prins geboren,
in ’t oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?’

Allen
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Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
‘Een koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis.’
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Mannen

5

De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

Vrouwen

6

Zij hebben gevonden
het kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.

Allen
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De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.

Eerste lezing Lucas 2: 1-14
Lied 507: 1-4
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Vrouwen

2

Een engel – is het Gabriël? –
verschijnt te middernacht:
Wees niet bevreesd, o Israël,
God heeft aan u gedacht!
Er is vannacht een koningskind
geboren in een stal;
zie hoe men Hem in doeken windt:
de Heer van het heelal.

Mannen

3

Het is nog nacht in Betlehem,
de schapen staan verbaasd,
hun herders laten hen alleen,
zij gaan, zij gaan met haast
en knielen bij de kribbe neer
in eerbied voor dit kind:
de goede herder, aller Heer
die schapen zoekt en vindt.

Allen

4

Wie gaat er met de herders mee?
De stal is groot genoeg!
Laat lief en leed, laat wel en wee,
wacht niet tot morgenvroeg.
Geef Hem uw hart, hoe koud en kil,
hoe zwart dat moge zijn –
want heden stroomt om Jezus’ wil
uw hart vol zonneschijn!

Tweede lezing Lucas 2: 15-21
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Lied 505: 1-3

2

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.
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In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

Preek
Lied 503: 1-4

2

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
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Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.
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Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Gebeden
Koor: Joy to the World

Tekst I. Watts, muziek G.F. Handel/L. Mason/J. Rutter

Mededelingen collectes
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Lied 481: 1-3

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!
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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

Ere zij God
Ere zij God,
ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God,
ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
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Orgelspel: oud-Nederlandse kerstliederen Herders Hij is geboren, O
herders laat uw bokskens en schapen

De Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Edam
wenst u
gezegende Kerstdagen
en een gelukkig 2022
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