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Muzikale medewerking: Ferdie Seelbach (Trompet)
Cantorij Delfshaven
Muziekgroep
Voorganger: ds. Arjan Markus
Afbeelding voorzijde: Philippe de Champaigne: de aanbidding der herders. Ca. 1645. The Wallace Collection, London.
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• Muziek voor de dienst verzorgd door de Tienerband
Is de Tienerband niet zichtbaar via kerkdienstgemist.nl? Klik dan hier

• Orgelmuziek
• Welkom en afkondigingen
• Kindermoment
• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen NLB 467c en Psalm 98: 1, 2
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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.

• Gebed
• Lezen uit de Bijbel Lucas 2: 1-7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld,
haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er
voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

• Muziek door de cantorij: ‘Ich steh’ an deiner Krippen hier’
(Uit: J.S. Bach, Weihnachtsoratorium)
• Lezen uit de Bijbel Lucas 2: 8-14

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij
hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit
zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld
in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen
die hij liefheeft.’

4

• Zingen Gezang 135: 1, 2 (NLB 481)

2. Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
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• Lezen uit de Bijbel Lucas 2: 15-20

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we
naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend
heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden
en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

• Zingen NLB 496: 1, 2

2. De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.
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• Preek naar aanleiding van Lucas 2:19

‘Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.’

• Zingen Volheid van genade (Sela) - o.l.v. muziekgroep
Volheid van genade,
die de schepping draagt.
Geliefde van de Vader,
geboren uit een maagd.
Is in de nacht verschenen,
Licht dat ons verlicht.
De glans van Gods genade,
die straalt van zijn gezicht
Onze hoop ligt in een kribbe;
deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
‘God met ons’ is zijn naam.
Volheid van genade,
die Gods glorie toont.
De grootheid van de Vader
heeft onder ons gewoond.
Die zich voor ons vernedert,
legt zijn glorie af.
Zijn oordeel is genade,
zijn kribbe wordt een graf.
Volheid van het leven,
bron van overvloed,
genade ons gegeven;
oneindig groot en goed!
o, vreugde van de Vader,
Gods geliefde Zoon.
Zijn liefde is genade,
zijn kribbe wordt een troon.
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• Gebed dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

• Digitaal collectemoment – via Givt

Eerste collecte: Diaconie; tweede collecte: Pastoraat en Eredienst.
1. Open de app
2. Kies het bedrag dat je wil geven
3. Kies de derde optie uit de Lijst - ‘geven’
4. Vul in bij het zoekbalkje ‘Delfshaven’
5. Selecteer de kerk en toets onder in je scherm op ‘geven’
6. Druk op ‘volgende’ om de gift te voltooien.
Liever per bank overmaken? Giften: NL36RABO0373717709 • Giften diaconie:
NL52INGB0000040503 tnv Diaconie HGD

• Muziek Orgel en trompet
Kinderen van de kindernevendienst komen binnen

• Kerstlied door de kinderen
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• Ere zij God (staande)

Ere zij God, ere zij God.
In de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge.
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen, in de mensen een welbehagen,
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God!
In de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

• Zegen met gezongen Amen
• Orgel
• Muziek na de dienst verzorgd door de Tienerband
Is de Tienerband niet zichtbaar via kerkdienstgemist.nl? Klik dan hier

- Zondag 27 december is er een morgendienst om 10.00 uur en om 17.00 uur is er een
Evensong.
- Donderdagavond 31 december is de oudejaarsdienst om 19.30 uur.
- Vrijdagmorgen 1 januari begint de korte nieuwjaarsdienst om 11.00. Na deze dienst komen
videoboodschappen online waarin we elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar wensen.
Alle diensten zijn online te volgen via: www.pelgrimvaderskerk.nl.
Wilt u meer informatie over onze gemeente?
Kijk op de website of mail naar: info@pelgrimvaderskerk.nl
Meer weten over geloof?
Mail voor kennismakingsmogelijkheden naar: Corstiaan van Pelt
corstiaanvanpeltgm@gmail.com of ds. Arjan Markus dsmarkus@pelgrimvaderskerk.nl
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Hervormde gemeente Delfshaven
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