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Opening
De heer Van Doleweerd

Mattheüs 2: 1-6
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen
van den koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem
aangekomen, zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want
wij hebben gezien Zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om Hem te
aanbidden.
De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel
Jeruzalem met hem; en bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en
schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren
worden.
En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa gelegen; want alzo is
geschreven door den profeet: En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt
geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman
voorktkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.
Samenzang Psalm 102:12
Dus zij ‘s HEEREN naam geprezen,
En in Sion eer bewezen;
Dus hoor’ elk de vreugdestem
In het blij Jeruzalem;
Als de volken saâm vergâren,
Zich met ‘s HEEREN erfvolk paren;
Als de koningen zich buigen,
En Hem hun ontzag betuigen.

Wij trekken in een lange stoet
Rehobôthzangers

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem
Wij gaan uw Koning tegemoet, o stad Jeruzalem!
Gezegend die Zijn komst begroet en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,
Wij loven U, Koning en Heer.
Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein,
Wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn.
Een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,
Wij loven U, Koning en Heer.
Wij gaan op weg naar Bethlehem daar ligt Hij in een stal
Die Koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,
Wij loven U, Koning en Heer.

Jesaja 9:5
Rehobôthzangers

Een Kind is ons geboren,
Een Zoon is ons gegeven,
En de heerschappij is op Zijn schouder;
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Lofzang van Maria
Rehobôthzangers

Mijn ziel verheft Gods eer
Mijn geest mag blij den Heer’
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

Want zie, van nu af zal
De wereld overal
Mij eeuwig zalig noemen,
Omdat Gods wond’re macht
Aan mij iets groots volbracht
Wat iedereen moet roemen.

Een Koning is geboren
Rehobôthzangers

Een Koning is geboren, een Koning, een Koning
Een Koning is geboren, heb je ’t al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen als baby’tje zo klein;
Voor alle mensen, ook voor jou, wil Hij de Koning zijn.
Waar is Hij dan geboren, die Koning, die Koning,
Waar is Hij dan geboren? Ik denk in een paleis.
O, nee, de Koning die ik ken, de machtigste van al,
Die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal.
Hoe kan ik Hem dan vinden, die Koning, die Koning,
Hoe kan ik Hem dan vinden? Weet jij misschien de weg?
Die Koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis;
Vraag Hem in ’t kribje van je hart, of Hij daar wonen komt,
Of Hij daar wonen komt!

Psalm 72
Rehobôthzangers

“Zo moet de Koning eeuwig leven!”
Bidt elk met diep ontzag;
Men zal Hem ‘t goud van Scheba geven,
Hem zeeg’nen, dag bij dag.
Is op het land een handvol koren,
Gekoesterd door de zon,
‘t Zal op ‘t gebergt’ geruis doen horen,
Gelijk de Libanon
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

Muzikaal intermezzo
Stille nacht
Sursum Corda

Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
Wordt geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer
Stille nacht, heilige nacht
Vreed’ en heil wordt gebracht
Aan een wereld verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij eer
Amen, Gode zij eer

Hulp’loos Kind, heilig Kind
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd
Wordt G’ op stro en in doeken gelegd
Leer m’ U danken daarvoor
Leer m’ U danken daarvoor

Once in royal David’s city
Sursum Corda

Once in royal David’s city
Stood a lowly cattleshed
Where a mother laid her Baby
In a manger for His bed
Mary was that mother mild
Jesus Christ her little Child

He came down to earth from heaven
Who is God and Lord of all
And His shelter was a stable
And His cradle was a stall
With the poor and mean and lowly
Lived on earth our Saviour holy

And through all His wond’rous childhood
He would honour and obey
Love and watch the lowly maiden
In whose gentle arms He lay
Christian children all must be
Mild, obedient good as He

Psalm 8
Sursum Corda

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe wordt Uw naam op aard’ alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit
Hebt boven lucht en heem’len uitgebreid.
Mijn God, wat is de mens dan op deez’ aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En ‘s mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!
HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen;
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond,
Die grote naam door ‘t ganse wereldrond!

O kerstnacht
Sursum Corda

O kerstnacht, schoner dan de dagen
Hoe kan Herodes ‘t licht verdragen
Dat in uw duisternisse blinkt
En wordt gevierd en aangebeden
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden
Hoe schel die in zijn oren klinkt
Hij poogt d’ onnooz’le te vernielen
Door ‘t moorden van onnooz’le zielen
En wekt een stad en land geschrei
In Bethlehem en op de akker
En maakt den geest van Rachel wakker
Die waren gaat door beemd en wei
Bedrukte Rachel, schort dit waren
Uw kind’ren sterven martelaren
En eerstelingen van het zaad
Dat uit uw bloed begint te groeien
En heerlijk tot Gods eer zal bloeien
En door geen wreedheid en vergaat

Grace us
Sursum Corda

Grace us, almighty God
Grace us with Thy presence
Lord, as we worship, join us in this place
Come, Holy Spirit
Grace us with Your power
Come, Lord Jesus
Grace us with Your grace
As we gather here to worship
We bring songs of thanks and praise
Now we lift our hearts together
And we celebrate as one the gift of grace
(Alleluia, grace us, sing Alleluia)
Grace us, almighty God, Grace us with Thy presence
Lord, as we worship, join us in this place
Come, Holy Spirit,
Grace us with Your power
Come, Lord Jesus,
Grace us with Your grace
Come, Lord Jesus,
Grace us with Your grace

Sluiting
De heer Van Garderen

Samenzang 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 den hoge (2x),
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x),
In den mensen, in den mensen, een welbehagen,
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen!
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In den mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Deze uitvoering is vooraf opgenomen met inachtneming van alle geldende
coronamaatregelen.

Wij danken u voor uw meeleven en wensen u gezegende Kerstdagen toe!

