PROTESTANTSE GEMEENTE TE BLARICUM
DE DORPSKERK

Brian Kershisnik Geboorte van Christus

ORDE VAN DIENST VOOR DE KERSTNACHT 2020
Voorganger: Ds. Petra Barnard
Liturgische kleur: wit
Ouderling/Lector:
Diaken:
Orgel en piano:
Panfluit:
Zang:

Wil Vooijs
Willem van Someren Gréve
Hendrika Veerman
Elianne Vuik
Tineke Roseboom

U kunt de dienst via de livestream van kerkdienstgemist.nl rechtstreeks volgen of later
meevieren.
Uw verzoek om een voorbede kunt u via ‘Pastoraal contact’ vooraf doorgeven aan de
voorganger (zie achterop deze Orde van Dienst).

Voor de dienst hoort u:
W.A. Palmer: O thou joyful day
J. Mulder: Once in a royal David’s City

INTREDE
De Paaskaars brandt. De gemeente wordt stil.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
De ouderling steekt vijf kaarsen aan, 4 voor advent en 1 omdat het kerst
geworden is.
Muziek: Willis / arr. M. Mier: It came upon the midnight clear
Wij gaan staan
Bemoediging en Groet:
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw is tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en
van Jezus Christus, onze Heer

Drempelgebed
We nemen plaats
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Zingen: Lied 476: 1, 2, en 4: ‘Nu zijt wellekome’ (3 wordt voorgelezen)

2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.
4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Muziek: G.Holst / arr. W.Branston: In the bleak midwinter
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Kyriëgebed, met als refrein 301a ‘Kyrie eleison’

Zingen: Glorialied 487: 1, 2 en 3: ‘Eer zij God in onze dagen’
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2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Gebed

Muziek: Grüber / arr. M.Mier: Silent night

DE SCHRIFTEN
Eerste Lezing: Jesaja 52 : 7-10 (gelezen door de ouderling)
Hoe welkom is de vreugdebode die over
de bergen komt aangesneld, die vrede
aankondigt en goed nieuws brengt, die
redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’ Hoor! Je wachters
verheffen hun stem, samen barsten ze
uit in gejuich, want ze zien het met eigen

ogen: de HEER keert terug naar Sion.
Breek uit in gejubel, ruïnes van
Jeruzalem, want de HEER troost zijn
volk, hij koopt Jeruzalem vrij. De HEER
ontbloot zijn heilige arm ten overstaan
van alle volken, en de einden der aarde
zien hoe onze God redding brengt..

Muziek: M.Reger: Mariä Wiegenlied
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Tweede Lezing: Johannes 1 : 1-14 (gelezen door de voorganger)
In het begin was het Woord, het Woord
was bij God en het Woord was God. Het
was in het begin bij God. Alles is erdoor
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan
van wat bestaat. In het Woord was leven
en het leven was het licht voor de
mensen. Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar
macht gekregen. Er kwam iemand die
door God was gezonden; hij heette
Johannes. Hij kwam als getuige, om van
het licht te getuigen, opdat iedereen door
hem zou geloven. Hij was niet zelf het
licht, maar hij was er om te getuigen van
het licht: het ware licht, dat ieder mens
verlicht en naar de wereld kwam. Het

Woord was in de wereld, de wereld is
door hem ontstaan en toch kende de
wereld hem niet. Hij kwam naar wat van
hem was, maar wie van hem waren
hebben hem niet ontvangen. Wie hem
wel ontvingen en in zijn naam geloven,
heeft hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden. Zij zijn niet
op natuurlijke wijze geboren, niet uit
lichamelijk verlangen of uit de wil van
een man, maar uit God. Het Woord is
mens geworden en heeft bij ons
gewoond, vol van goedheid en waarheid,
en wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de
Vader.

Zingen: Lied 500 ‘Uit uw verborgenheid’ (3 wordt voorgelezen)
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3 Uit uw verborgenheid
u aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.

4 Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

5 Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen

Preek

Muziek: J.S.Bach /arr. J. Mulder: O Jesulein süss
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GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed
V: In verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan bidden wij:
(de kleine klok luidt…)
A: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw
koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef
ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Diaconale Mededelingen
Collecten:
•
•

Diaconie
Kerkrentmeesters

Kerk in actie-Tirupur, India
eigen gemeente

Wilt u bijdragen aan de collecten? Het rekeningnummer van de diaconie is
NL38 RABO 0139 8079 93 ten name van Diaconie Protestantse
Gemeente Blaricum.
Wilt u specifiek bijdragen aan het doel van een bepaalde zondag, dan is
dat mogelijk onder vermelding van de datum van de zondag, i.v.m. de
administratie voor specifieke doelen graag overmaking voor het einde van
de maand van de collecte.
Giften voor de tweede collecte (kerkrentmeesters) zijn welkom op NL45
RABO 0308 4012 39 ten name van Protestantse Gemeente te Blaricum.
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ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan

Slotlied: Lied 483:1, 2 en 3 ‘Stille nacht,heilige nacht’
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2 Hulploos kind, heilig kind,
3 Stille nacht, heilige nacht!
dat zo trouw zondaars mint,
Vrede en heil, wordt gebracht
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
aan een wereld, verloren in schuld;
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Leer me U danken daarvoor.
Amen, Gode zij eer!
Leer me U danken daarvoor.
Amen, Gode zij eer!

Zegen
De Heer zegene U en behoede U
De Heer doe zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig
De Heer verheffe zijn aan gezicht over U en geve U vrede..

A: ‘AMEN, AMEN, AMEN’ (uit ‘Gloria’ Willem Vogel)

“Ere zij God”

Muziek: M. Zonnenberg: ‘t Is geboren het Goddelijk Kind
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Volg het corona-nieuws op de PGB-website www.protestantsegemeenteblaricum.nl

PASTORALE ZORG
Ds Petra Barnard is na de dienst te spreken. Nader contact per email:
petra.c.barnard@planet.nl en per telefoon op nummer: 035 13451757
Ds. Arie de Boer is speciaal voor het pastoraat aan de Dorpskerk
verbonden. Hij is te bereiken onder nummer 030 236 9886 en 06
23109242 of per email adeboer@hetnet.nl.

KOMENDE KERKDIENSTEN
Vrijdag

25 december 10:00 uur

Zondag
Donderdag
Zondag
Zondag

27 december
31 december
3 januari
10 januari

10:00 uur
19:30 uur
10:00 uur
10:00 uur

*

Ds. P. Barnard, gezinsviering
Kerstmorgen
Ds. B. Hengeveld, Huizen
Ds. C. van Dorp, Oudejaarsdienst
Ds. C. van Dorp, Laren
Ds. P. Barnard, Blaricum

*
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