De voorkant is ontworpen door Maartje Manssen.

Inleidend orgelspel
Welkom en gebed
Komt allen tezamen – Samenzang
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng’len, hier geboren.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.
Muzikaal intermezzo 
Hoor de klokken in de toren – Kinderen & JoVo
Hoor de klokken in de toren,
hier en daar en overal:
Jezus Christus is geboren
Die Zijn volk bevrijden zal!
Halleluja, halleluja, halleluja, amen!
Hoor de klokken, hoor ze klinken,
elke toren wijst omhoog:
zie de duizend sterren blinken –
God heeft mensen op het oog!
Halleluja, halleluja, halleluja, amen!
Hoor de klokken in de toren,
hoor ze zingen, hoog en laag:
Jezus is voor u geboren –
het is Christusfeest vandaag!
Halleluja, halleluja, halleluja, amen!

Bijbellezing: Lukas 2:8-12 (HSV) – Maartje
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de
wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de
heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die
voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad
van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden
in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
Bijbellezing: Lukas 2:13-16 – Myrthe
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en
zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de
herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er
geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden
Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
Laat ieder het horen – Kinderen & JoVo
Laat ieder het horen dat eens werd geboren,
de Redder der wereld, de Heer’ van ’t heelal.
De engelen melden in Efratha’s velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.
Komt, laten wij eren de Heere der heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven dicht bij Hem te leven.
De Heiland der wereld, halleluja!

Bijbellezing: Lukas 2:17-20 – Samuel
Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind
verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen
hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en
gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Psalm 33:1 – Samenzang
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
rechtvaardigen, verheft den HEER.
Het past oprechten God te loven;
zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
met de schoonste galmen;
roept Zijn weldaan uit!
Laat de keel zich paren
met de klank der snaren;
looft Hem met de luit.
Hoor, de engelen zingen d’ eer – Kerkenraad
Hoor, de engelen zingen d’ eer
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen d’ eer
van de nieuwgeboren 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 nieuwgeboren Heer!
Meditatie: Lukas 2:10,11

Eer zij God in onze dagen – Beurtzang
Mannen:

Allen:

Vrouwen:

Allen:

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
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,
gloria in excelsis Deo.

 Muzikaal intermezzo 
Wij trekken in een lange stoet – JoVo & Beurtzang
JoVo:

Mannen:

JoVo:

Vrouwen:

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw Koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die Zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, Koning en Heer,
Koning en Heer,
wij loven U, Koning en Heer!
Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
Die Koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, Koning en Heer,
Koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Kerstverhaal – Elvira
Psalm 148:1,3 (De Nieuwe Psalmberijming) – JoVo & Samenzang
JoVo:

Zing halleluja, prijs de HEER.
Geef Hem vanuit de hemel eer.
Zing, engelen, prijs Hem in koor;
herauten, geef Zijn glorie door.
Zing, zon en maan, om Hem te loven,
met heel de sterrenpracht daarboven.
De HEER wees jullie plaatsen aan;
daar blijven jullie altijd staan.

Allen:

Zing, leider, koning, koningin;
zet voor de HEER een loflied in.
Al ben je jong of hoogbejaard,
bezing de HEER, Hij is het waard.
Zing, mannen, Hij is hoogverheven.
Zing, vrouwen, om Hem eer te geven.
Hij geeft Zijn volk weer eerherstel.
Zing halleluja, Israël!

Sluiting

Fijn dat u en jij er was!
We wensen iedereen een gezegende Kerst en Gods nabijheid in het nieuwe jaar.

De collecte is bestemd voor Open Doors en stichting Gave.
U kunt uw gift overmaken naar de penningmeester van de kerk
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