Orde van dienst voor
Kerstmorgen
25 december 2021

Welkom in deze dienst. Vandaag vieren wij Kerst samen met de
leden en de voorgangster van de Deutsche Evangelische Gemeinde.
Vrolijke Jubel
-in dulci jubiloWat zingen we graag; en wat zijn de kerstliederen voor de dag van
vandaag? Vandaag klinken oude en nieuwe zangen, veelal afgeleid
van de zang van de engelen in de Kerstnacht. GLORIA!
Vanwege deze tijden zijn er vele afwisselingen bij het zingen.
Daarnaast klinkt een minicantate met medewerking van
instrumentalisten die elkaar in de coronatijd vonden.
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Voor de Dienst
Muziek voor orgel en viool
Concerto Grosso Op. 6. nr 8 van Arcangelo Corelli
Fatto per la notte di natale (“voor de Nacht van Kerst“)
Klokluiden
Koorzang kerstmuziek van M. Praetorius
En natus est Emanuel, Dominus,
quem praedixit Gabriel, Dominus,
Dominus Salvator noster est.
Hic jacet in praesepio, Dominus,
puer admirabilis, Dominus.
Dominus Salvator noster est.
Haec lux est orta hodie, Dominus,
Ex Maria Virgine, Dominus.
Dominus Salvator noster est.
Dit lied bezingt achtereenvolgens:
Geboren is Emanuel; de Heer, door Gabriel voorzegd,
Het te bewonderen kind ligt in de kribbe.
In Hem, uit Maria geboren, is het licht gekomen.
Het refrein jubelt
De Heer is onze Redder

Lied

473: 1 en 3

Voorbereiding
mededelingen en voorbereiding
(staan)
V: In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
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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,
Christus de Heer.
V: Licht van licht, uit mensen genomen.
Kind voor ons geboren, zoon ons gegeven,
Hij zal genoemd worden: vrede op aarde.
A: Vrede op aarde voor alle mensen,
ere zij God.
Heden is onze Heiland geboren,
Christus de Heer.
V: Zoals de zeebodem bedekt is met water,
zo zal de aarde met vrede bedekt zijn.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
A: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Heden is onze Heiland geboren,
Christus de Heer.
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Gloria: lied 302 Cantorij 1
Allen: 2
Groet

Zondagsgebed
V:
…. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek voor/met de kinderen
Lied

494

Mannen
Vrouwen
Allen

1
2
3

Eerste lezing Jesaja 52:7-10
Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Psalmwoord eindigend op: Halleluja

Evangelielezing: Lucas 2:4-20
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Cantate van D. Buxtehude
voor meerstemmig koor, orgel, cello en twee violen
voor een andere vertaling: zie lied 471)
In dulci jubilo
Nun singet und seid froh!
Unsers Herzens Wonne
Liegt in praesipio,
Und leuchtet wie die Sonne
Matris in gremio,
Alpha es et O!

In zoete vreugde
Zingt nu en wees blij!
De vreugde van ons hart
ligt in de kribbe,
en straalt als de zon
in moeders schoot,
U bent alfa en omega
(het begin en het einde: alles)!

O Jesu parvule
Nach dir ist mir so weh!
Tröst mir mein Gemüte
O puer optime
Durch alle deine Güte
O princeps gloriae.
Trahe me post te!

O tere Jezus
Ik verlang zo naar U!
Troost mijn gemoed
O, beste der jongelingen
Door al Uw goedheid
O prins van de glorie.
Breng me bij U!

O Patris caritas!
O Nati lenitas!
Wir wären all verloren
Per nostra crimina
So hat er uns erworben
Caelorum gaudia
Eia, wären wir da!

O liefde van de Vader!
O zachtmoedigheid van de Zoon!
We zouden allen verloren zijn
Door onze zonden
Maar hij heeft voor ons verdiend
De vreugde van de hemel
Waren we daar maar!

Ubi sunt gaudia
Nirgend mehr denn da!
Da die Engel singen
Novi cantica,
Und die Schellen klingen
In regis curia.
Eia, wären wir da!

Er is nergens meer
vreugde dan daar!
Waar de engelen
nieuwe liederen zingen,
en de bellen klinken
in het hof van de Koning.
Waren we daar maar!

Verkondiging
Lied 471: 1, 2 en 3
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Gebeden
Voorbeden met de acclamatie:

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
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.

Het lied van het geloof op Kerstmis
(M. van der Plas; melodie Once in Royal Davids City)
‘t Is gebeurd, het staat geschreven, in en veld bij Bethlehem
Herders hebben ’t doorgegeven en wij luist’ren naar hun stem:
In een dorp hier ver vandaan is God zelf voorbijgegaan.
Zij geloofden toen zij zagen wat de engel had bericht.
Alle twijfel, alle vragen vielen weg bij zoveel licht.
En zij zagen niemand meer dan het Kind, hun God en Heer.
Laten wij vandaag niet meer zijn dan die herders in de grot:
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mensen die maar in de leer zijn bij de wonderen van God;
met een open mond van O, hoe verzint de Heer het zo.
Een kinderverhaal
wegzending en zegen
Lied (staande) 496
Mannen
Vrouwen
Allen
Zegen
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:

1
2
3

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 ons uit, verlicht ons 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

Gaat u nog even zitten voor muziek:
Een kerksonate van W.A. Mozart
Nadien kunt u de kerk verlaten.
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Voorgangers:
Zangers:
Kerkenraadslid van dienst:
Lector:
Kerstverhaal door:
Violisten:
Cellist:
Trompet:
Organist:
Camerabediening:
Koster:
Afbeelding:

Janina Glienicke
Martin van Wijngaarden
uit de AndreasCantorij
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Nina den Hollander
Laura Lindhout
Esther Papma
Ernst-Jan de Koning
Paul Janse
Arjen de Vries
Niels Jan van der Hoek
Jan Dirk Schouten
Greet Postema-van den Berg
MLvW

- Na de dienst nemen we gelijk al afscheid van elkaar: volgt u de aanwijzingen
van de commissie van in- en uitgeleide! We vragen u om een mondkapje te
dragen bij het betreden en verlaten van de kerk. Wanneer u zit, mag deze af.
- M.b.t. de collecten. Collecteschalen voor Diaconie en Kerkbeheer staan bij de
uitgang op de vitrine. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via
www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

- Morgen is er een kersttheemiddag om 16.00 uur, digitaal, aanmelden kan via
ml.van.wijngaarden@planet.nl.

Kerkenraden en voorgangers
wensen u een gezegende kerst
en een voorspoedig 2022!
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