Kerstfeest
25 december 2021

Vredeswoord dat in ons midden woont
Dorpskerk – Blaricum

Welkom

Voorbereiding
Orgel: Variaties over ‘Puer natus in Bethlehem’ - Christo Lelie
Welkom en mededelingen
Zingen: Komt allen tezamen,
Lied 477, Allen: 1 en 5, Cantorij: 4

4)

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons
harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
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5) Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de
mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

2

Bemoediging
Vgr.
Allen
Vgr.
Allen

Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
die niet loslaat wat zijn hand begon.

Groet
Gebed van toenadering
Zingen: Zing een nieuw lied voor God de Here,
Psalm 98, Allen: 1, Cantorij: 2, Allen: 3 en 4
Cantorij: antifoon, Dirk Zwart
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2)

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

3)

Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4)

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Kyriegebed
Vgr.
: Zo roepen wij U aan.
Zingen : Kyrie eleison, Lied 301a
Zingen: Eer zij God in onze dagen,
Lied 487
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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.

De Heilige Schrift
Gebed
Vgr.
Allen

: De Heer zal bij u zijn.
: De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 52, 7-10
7

8

9

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.
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10

De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

Zingen: Het zal geschieden in de laatste dagen,
Lied 455, Cantorij: 1, Allen: 5 en 6

Kerstnacht:
5) En het geschiedde in de nacht der nachten
dat er een kind ter wereld werd gebracht
in Betlehem, Gods antwoord uit den hoge
om alle leed en lijden te gedogen, –
een licht dat schijnt voor alle volken in die nacht
als Woord dat sterker is dan alle machten.
Kerstmorgen:
6) In den beginne werd het woord gesproken
dat was bij God en aan Hemzelf gelijk,
waarin het leven als ene licht zou schijnen
opdat het zwarte duister zou verdwijnen
en mensen zicht geeft op het grote Koninkrijk:
dat woord woont onder ons onafgebroken.
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Schriftlezing Brieven: Hebreeën 1, 1-12
1

Op velerlei wijzen en langs velerlei
wegen heeft God in het verleden tot
de voorouders gesproken door de
profeten; 2 nu aan het einde van de
tijd, heeft Hij tot ons gesproken
door zijn Zoon, die Hij heeft
aangesteld als erfgenaam van alles
wat bestaat, en door wie Hij het
heelal geschapen heeft. 3 Hij straalt
Gods luister uit, Hij is zijn
evenbeeld, met zijn machtig woord
draagt Hij alles wat bestaat. Hij
heeft, na de reiniging van de
zonden te hebben voltrokken,
plaatsgenomen aan de rechterzijde
van Gods hemelse majesteit, 4 ver
verheven boven de engelen omdat
Hij een eerbiedwaardiger naam
geërfd heeft dan zij. 5 Tegen wie
van de engelen heeft God immers
ooit gezegd: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik
heb Je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik
zal een vader voor Hem zijn, en Hij
voor Mij een zoon’? 6 En verder
zegt Hij als Hij de eerstgeborene de
wereld binnenleidt: ‘Laten al Gods
engelen Hem aanbidden.’ 7 Over de
engelen zegt God: ‘Hij maakt zijn

engelen tot windvlagen, en zijn
dienaren tot een vlammend vuur.’ 8
Maar tegen de Zoon zegt Hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in
alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de
scepter van uw koningschap.
9
Gerechtigheid hebt U liefgehad en
onrecht gehaat;
daarom, God, heeft uw God U
gezalfd
met vreugdeolie, als enige uit uw
kring.’
10
En ook:
‘In het begin hebt U, Heer, de
aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw
handen.
11
Zij zullen vergaan, maar U houdt
stand,
ze zullen als een gewaad
verslijten,
12
als een mantel zult U ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden
verwisseld;
maar U blijft dezelfde, en uw
jaren zullen geen einde nemen.’

Zingen: Vanwaar zijt Gij gekomen,
Lied 494, Allen: 1en 3, Cantorij: 2
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2) Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3) Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Schriftlezing Evangelie: Johannes 1, 1-14
kwam. 10 Het Woord was in de
wereld, de wereld is door Hem
ontstaan en toch kende de wereld
Hem niet. 11 Hij kwam naar wat van
Hem was, maar wie van Hem waren
hebben Hem niet ontvangen. 12 Wie
Hem wel ontvingen en in zijn naam
geloven, heeft Hij het voorrecht
gegeven om kinderen van God te
worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke
wijze geboren, niet uit lichamelijk
verlangen of uit de wil van een man,
maar uit God. 14 Het Woord is mens
geworden en heeft in ons midden
gewoond, vol van genade en
waarheid, en wij hebben zijn
grootheid gezien, de grootheid van
de enige Zoon van de Vader.

In het begin was het Woord, het
Woord was bij God en het Woord
was God. 2 Het was in het begin bij
God. 3 Alles is erdoor ontstaan,
zonder het Woord is niets ontstaan
van wat bestaat. 4 In het Woord was
leven en het leven was het licht voor
de mensen. 5 Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het
niet in haar macht gekregen. 6 Er
kwam iemand die door God was
gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij
kwam als getuige, om van het licht te
getuigen, opdat iedereen door hem
zou geloven. 8 Hij was niet zelf het
licht, maar hij was er om te getuigen
van het licht: 9 het ware licht, dat
ieder mens verlicht en naar de wereld

Cantorij en allen: Halleluja,
Lied 338h, Cantorij: voorzang, Allen: tweede maal
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Prediking
Cantorij: ‘I wonder as I wander’,
John Jakob Niles en Matthew O’Donovan
Zingen: Nu gaat de hemel open,
Lied 499, Cantorij: 1 en 3, Allen: 2 en 4

2) Een kind ligt in de kribbe,
Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen,
geluk ligt voor de hand.
4)

3) Het woord is vlees geworden,
God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden,
van ons een bloedverwant.

Hij zit bij ons aan tafel,
Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader,
Hij is een huisgenoot.

Gebeden en gaven
Dankgebed en voorbeden, Stil gebed
(de kleine klok luidt…)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede
op de aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
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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.
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Diaconale Mededelingen
Bloemengroet, mededelingen, collecten:
Collecten:
Diaconie
KIA, Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Kerkrentmeesters Eredienst
Voor de collecte staan er bij het uitgaan twee schalen in de voorhof.

Zingen: Bethlehem, o uitverkoren stad,
Lied 498, Allen: 1, 3, 5, Cantorij: 2 en 4

2)

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.

3)

Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

4)

Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

5)

‘Ere in de hoge’ zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
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Uitzending en zegen
Allen: Amen, amen, amen.
Piano: Weihnachtstraum - Max Reger

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist/pianist/cantor
Cantorij Dorpskerk

:
:
:
:

Ds. Jurjen Zeilstra
Henk Aertsen
Bas Reitsma
Peter den Ouden

Afbeelding voorzijde: The Descent of Peace,
ca. 1809, in de serie On the Morning of Christ’s Nativity bij het werk van
John Milton, William Blake, 1803–1817.
#######

PROTESTANTSE GEMEENTE
TE BLARICUM
Voorbede
Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf aan de voorganger doorgeven.

Collecten
Voor de collecte staan er bij het uitgaan twee schalen in de voorhof of u kunt,
onder vermelding van het genoemde doel, uw gaven overmaken op:
• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum.

Pastorale zorg
Onze predikant ds Jurjen Zeilstra is na de dienst te spreken.
Voor nader contact is hij per telefoon te bereiken op nummer 035-624 7449 en
06-2150 9446 en/of via email: zeilstar@xs4all.nl
2021-12-25 PGB
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Komende kerkdiensten
Zondag
Vrijdag
Zondag
Zondag

26 december
31 december
2 januari
9 januari

10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds Jurjen Zeilstra,
ds Jurjen Zeilstra,
drs Jan Greven
ds F. Mout

Tweede Kerstdag
Oudejaarsdienst

Agenda
Vanwege het kerstreces geen activiteiten

Informatie
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de
Dorpskerk op internet via een livestream met beeld en
geluid direct of later te volgen.
En via www.kerkomroep.nl direct of later te beluisteren.
Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad ‘Onderweg’:
Wilt u hiervan een exemplaar of een proefabonnement ontvangen? Neem
contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. 035-525 5478 of per e-mail:
leo@vandeutekom.org
Door Corona-maatregelen de komende tijd geen koffiedrinken na de dienst.

Volkskerstzang
In eerste instantie zou op 16 december ‘s avonds de Volkskerkzang in onze
Dorpskerk plaatsvinden. Dit zou live gebeuren, met toegang voor onze
gemeenteleden, maar werd vanwege corona-maatregelen met slechts een
beperkt publiek op 11 december op video opgenomen. Deze prachtige
uitvoering, met een inleiding van onze predikant en tot slot samenzang van
bekende liederen, is op 24 december vanaf 23.00 uur via internet te zien op
het volgende adres: www.ro.nl/kerstconcert-2021-blaricum.
Deze link blijft vervolgens tot nader bericht beschikbaar.

Interview met ds Jurjen Zeilstra
Vooraf gegaan met sfeerbeelden van de Dorpskerk en muziek is een gefilmd
interview met ds Jurjen Zeilstra op onze website gezet.
De video is te zien via Actueel (protestantsegemeenteblaricum.nl)

[Vb]
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