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Welkom in deze dienst. Vandaag vieren wij Kerst samen met de
leden en de voorgangster van de Deutsche Evangelische Gemeinde.
In de periode van Een Advent tot en met de eerste zondag in het
nieuwe jaar, Epifanie, staat steeds een (Bijbelse)lofzang centraal. Nu
we ze zelf niet zingend in de mond kunnen nemen: hoe klinken ze,
wat valt op?
Vandaag klinken er weer zelfs meerdere lofzangen, allen afgeleid van
de zang van de engelen in de Kerstnacht. GLORIA!
Omdat er geen gemeentezang kan zijn, is ook voor een aanzienlijk
aandeel andere kerstmuziek gekozen.
Spreekt u de vetgedrukte teksten mee?
1

Voor de Dienst
Muziek voor orgel en viool

G.F. Händel - Sonate voor Viool
& Klavier Nr. IV in D - Allegro
Kerstliederen:
Midden in de winternacht
Nu zijt wellekome
Es ist das Heil uns kommen her

Klokluiden
Voorbereiding
mededelingen en voorbereiding
(staan)
V: In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
A: Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
A: en laat ons weer in vrede leven.
V: Amen.
Ingangstekst (naar LB 490)
V: Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God.
A: Heden is onze Heiland geboren,
Christus de Heer.
V: God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden voortgebracht.
Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte.
A: Heden zult gij het licht aanschouwen,
Hier is uw God.
Heden is onze Heiland geboren,
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V:

A:

V:

A:

Christus de Heer.
Licht van licht, uit mensen genomen.
Kind voor ons geboren, zoon ons gegeven,
Hij zal genoemd worden: vrede op aarde.
Vrede op aarde voor alle mensen,
ere zij God.
Heden is onze Heiland geboren,
Christus de Heer.
Zoals de zeebodem bedekt is met water,
zo zal de aarde met vrede bedekt zijn.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Heden is onze Heiland geboren,
Christus de Heer.

Kyrie
V:
A:

Kyriegebed.
Heer God, ontferm u.
Christus, ontferm u,
Heer God, ontferm u.

Gloria uit de Choralmesse van A. Bruckner
Voor orgel, zang en viool
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus Te.
Benedicimus Te.
Adoramus Te.
Glorificamus Te.
Gratias agimus
Tibi propter magnam

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de
mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en
aanbidden U.
Wij verheerlijken U
en zeggen U dank
voor uw grote
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gloriam tuam.
heerlijkheid.
Domine Deus Rex caelestis, Heer God, hemelse Koning,
Deus Pater omnipotens.
God almachtige Vader;
Domine Fili unigenite,
Heer, eniggeboren Zoon
Iesu Christe.
Jezus Christus;
Domine Deus Agnus Dei,
Heer God, Lam Gods,
Filius Patris.
Zoon van de Vader;
Qui tollis peccata mundi, Gij die wegneemt de zonden der wereld
miserere nobis.
ontferm U over ons;
Qui tollis peccata mundi, Gij die wegneemt de zonden der wereld
suscipe deprecationem nostram.
aanvaard ons gebed;
Qui sedes
Gij die zit
ad dexteram Patris,
aan de rechterhand van de Vader,
miserere nobis.
ontferm U over ons.
Quoniam Tu solus Sanctus. Want Gij alleen zijt de Heilige
Tu solus Dominus.
Gij alleen de Heer.
Tu solus altissimus,
Gij alleen de Allerhoogste:
Iesu Christe.
Jezus Christus.
Cum Sancto Spiritu
Met de Heilige Geest
in gloria Dei Patris.
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen
Amen.

Groet
V:
A:

De Heer zij met u
en met uw geest

Zondagsgebed
V: …. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Zondagslied

470: 1,2, 4 en 5

U Jezus Christus loven wij,
die een mens zijt, ons nabij,
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die uit een maagd geboren
zijt,
de hemel is om U verblijd.
Kyrieleis.
Couplet voor orgel en viool
Gods eigen Zoon in majesteit
ligt hier in een krib en schreit,
een mensenkind van vlees en bloed,
die eeuwig God is, eeuwig goed.
Kyrieleis.
Das ew'ge Licht geht da herein,
Gibt der Welt ein'n neuen Schein;
Es leucht't wohl mitten in der Nacht
Und uns des Lichtes Kinder macht.
Kyrieleis!
Hij God uit God van eeuwigheid,
die een mens wordt in de tijd,
Hij voert ons uit de duisternis,
naar waar de hemel open is.
Kyrieleis.
Eerste lezing

Jesaja 7:14 en Jesaja 9:5-6

Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Psalmwoord eindigend op: Halleluja
A: Halleluja
Evangelielezing: Mattheus 1:18-25
A: Lof zij u o Heer!
Lied 498: 1 en 2
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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
In het ondoordringbaar duister, in onzekerheid
en pijn, in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.
Verkondiging
Lied 299j: 3 en 4
Eer zij de God van de Hemel,
Zijn naam richt de geschiedenis
Eer aan de koning der volken
Gloria in excelsis!
Vrede bij mensen op aarde
Waar zijn toekomst al begonnen is
Vrede bij kleinen en groten
Gloria in excelsis!
Gebeden
Voorbeden met de gesproken acclamatie:
Licht der wereld, sta ons bij.
Stil gebed
En:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde
geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in
de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons
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dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het
kwade, want u is het rijk en den kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

De kinderen vormen een levende kerststal tijdens:
Lied: 503: 1, 2 en 4
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
die kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
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!
Gesprek met de kinderen
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wegzending en zegen
Lied voor de zegen (staande) 481: 1 en 3
Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer
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 eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer !
Zegen
V:
A:
V:
A:
V:
A:

V:
A:

Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam!
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam!
Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,
Hij gaat voor mij uit, verlicht mij dag aan dag.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam!
Hij is het licht der wereld voor alle mensen,
de duisternis zal wijken uit ons hart.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam!
zegen
Amen.
8

Voorgangers
Voorzang:
Kerkenraadslid van dienst:
Lector:
Violiste:
Organist:
Koster:

Janina Glienicke
Martin van Wijngaarden
Lisa Hinfelaar
Dorien de Koning
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Nina den Hollander
Esther Papma
Niels Jan van der Hoek
Piet Postema

- Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de website. Wilt u via de
digitale Maandbrief op de hoogte worden gehouden, meldt u dan aan via
www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
- M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook digitaal
overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw
smartphone.

- De volgende zondag is er weer dienst in deze kerk: zondag 27 december. In
deze dienst hebben diegene voorrang die er vandaag niet bij konden zijn.
Aanmelden is niet meer mogelijk.
- Via www.luthersrotterdam.nl/kerst is ons complete aanbod met digitale
activiteiten rondom Kerst te zien.
- Morgen is er een kersttheemiddag om 15.00 uur, digitaal, aanmelden kan via
ml.van.wijngaarden@planet.nl.
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Kerkenraden en voorgangers
wensen u een gezegende kerst
en een voorspoedig 2021!
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