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Orgelspel voor de dienst:
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Drie Kerstkoralen:
o ‘Puer Natus in Bethlehem’ - BWV 603
o ‘Vom Himmel hoch da komm ich her’ - BWV 606
o ‘In dulci jubilo’ - BWV 608
uit: Das Orgelbüchlein (1713-1716)
Gemeente gaat staan
Gemeente zingt: Gezang 445: ‘De nacht is haast ten einde’
V:
A:

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van Uw eer

V:
A:

God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen

V:
A:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

V:
A:

en in de eeuwen der eeuwen
amen
Gemeente gaat zitten

Gebed om Ontferming
Eerste Schriftlezing: Jesaja 9: 1- 6 (NBG ’51)
1
2
3
4
5

6

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over
hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een
licht.
Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt;
het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de
oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de
roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag.
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in
bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de
troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht
en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in
eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen
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Gemeente zingt: Gezang 482: ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’
Evangelielezing: Lucas 2: 1 – 20 (NBG ’51)
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En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging
vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden
ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het
bewind over Syrië voerde.
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder
naar zijn eigen stad.
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea,
naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het
huis en het geslacht van David was,
om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, welke zwanger was.
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zou,
en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen
plaats was in de herberg.
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden
in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid
des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel
vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in
de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken
gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse
legermacht, die God loofde, zeggende:
“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des
welbehagens”.

Orgelspel: Simon Preston (1938) - ‘Alleluyas’
At his feet the six-winged Seraph;
Cherubim with sleepless eye,
Veil their faces to the presence,
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as with ceaseless voice they cry,
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Lord most high.
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En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren
waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken:
Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied
is en ons door de Here is bekendgemaakt.
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind
liggende in de kribbe.
En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot
hen gesproken was over dit kind.
En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door
de herders tot hen gezegd werd.
Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in
haar hart.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om
alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd
was.

Gemeente zingt: Gezang 483: ‘Stille nacht, heilige nacht’

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang: 475: ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Kerk in Actie /
Kinderen in de Knel en Thomaskerk
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘In dulci jubilo’ - BWV 729
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met:

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 486: ‘Midden in de winternacht …‘
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Charles - Marie Widor (1845 – 1937) - Toccata
uit: Cinquième Symphonie pour Grand Orgue
en fa mineur opus 42:1, 1879

In deze Kerstvesper wordt ‘Alleyuas’ van de Britse organist Simon
Preston (1938) uitgevoerd. Preston was jarenlang organist van
Westminster Abbey. De glorieuze compositie vertolkt de
engelenzang. Het werk is gebaseerd op de laatste strofe van het lied
‘Let all mortal flesh keep silence’ en is in de stijl geschreven van
componist Olivier Messiaen (1908-1992):
At his feet the six-winged Seraph;
Cherubim with sleepless eye,
Veil their faces to the presence,
as with ceaseless voice they cry,
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Lord most high.
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