
GEBOORTE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS
ZONDAG 25 DECEMBER 2022

PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN
LAURENTIUSKERK

“HET WOORD” OP DE GROTE MARKT VAN SINT-NIKLAAS



KLOKGELUI  ORGELSPEL STILTE  De kaarsen worden aangestoken

INTROITUS Lied 515  
v. In de + naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
a. Amen.
v. Ons is een Kind geboren
a. een Zoon is ons gegeven
v.            en Hij heet: Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
a.            Eeuwige Vader, Vredevorst
v . Onze hulp is in de Naam van de HEER
a.            die hemel en aarde gemaakt heeft.

GEBED VAN TOENADERING
v. Laten wij onze schuld belijden

in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
a. Voor U belijden wij, almachtige God,

voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben,
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.

v. De almachtige en barmhartige God
zij ons genadig,+ vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven.

a. Amen.
KYRIELIED 476:2 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 X GEZONGEN ) 

GLORIALIED 498: 2, 3, 4                                                                                      
GEBED VAN DE ZONDAG
v. De Heer zij met u



a. Ook met u zij de Heer  
v. Wonderbaar hebt Gij, God, de mens geschapen

en wonderbaarder nog 
hebt Gij hem in zijn waardigheid hersteld.
Wij bidden U: Neem ons op is het goddelijk leven
van Hem die ons menszijn wilde delen:
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen,

a. Amen.  (gezongen) 

HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN: JESAJA 52,7-10
l. U loven wij, o God
a. in eeuwigheid, Amen. (gezongen)
ANTWOORDLIED: 100A , voorzang: voorganger;refr.allen
     (zonder de twee regels van het slotrefrein )
EPISTEL : HEBREEËN 1,1-4
l. Zo spreekt de Heer
a. Wij danken God
v. Hoort het heilig Evangelie 1. voorzang; 2. allen  

EVANGELIELEZING: JOHANNES 1, 1-5, 14
ACCLAMATIE LIED 481: 3
VERKONDIGING besloten met:
v. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen.  
Orgelspel 
a  Gezang 144 ,Voorzang 1, allen 4,5,6.

1  Dansen wil mijn hart en springen,
     Heer, voor U
     juichen, nu
     alle eng'len zingen.

 Luister, hun vervoerde koren,
 hel en luid,
 juub'len 't uit:
 Christus is geboren!



  4  Komt dan haastig toegelopen!
     Hier wordt heel
     't heil uw deel,
     zie, de poort staat open!
      Hij is liefde, Hij is leven;
     niet meer ver
     straalt de ster,
     die u licht zal geven.

 5  Gij die zijt in 't nauw gedreven,
     hebt vrij baan,
     gij moogt gaan   
     op de weg ten leven.
     Kom, Hij wil u vrolijk maken;
     gij zult zijn
     daar waar pijn,
     nood noch dood u raken.

 6  Gij die onder uw geweten
    deerlijk lijdt,
     kom, gij zijt
    niet door God vergeten.

    Zie dit kind, gij hebt gevonden
    die geneest
    hart en geest
    en verbindt uw wonden.

VOORBEDE  
v: Bidden wij de Heer en  verheerlijken zijn Naam,
a. Kyrieleis (muziek:slotregels ‘Nu zijt wellekome’)

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET 
v. De vrede van de Heer zij altijd met u 
a. Zijn vrede zij met u

MEDEDELINGEN EN  INZAMELING VAN DE GAVEN 
Bestemming: 1. Diaconie 2. Kinderen in de knel (Kerk-in-actie); bij de 
uitgang 3. Deze gemeente (beheer en onderhoud)
Coventry Carol door voorzangers 
Refr:Lully, lullah, thou little tiny child,
         Bye bye, lully, lullay.  
         Thou little tiny child,
         Bye bye, lully, lullay.

1 O sisters too, how may we do
    For to preserve this day
   This poor youngling for whom we sing,
    "Bye bye, lully, lullay"?

2 Herod the king, in his raging,
    Chargèd he hath this day
    His men of might in his own sight
    All young children to slay.

3 That woe is me, poor child, for thee
    And ever mourn and may
   For thy parting neither say nor sing,
   "Bye bye, lully, lullay”.



De verzamelde gaven worden met brood en wijn naar voren gebracht.
GEBED OVER DE GAVEN
v. God, hemelse Vader,uw Zoon, als mens geboren,

is de afglans van uw heerlijkheid.
Aanvaard het aardse goed dat wij U brengen
en schenk ons uw goddelijke gave:
vrede die geen einde neemt in Christus, onze Heer,
Amen 

HET GROTE DANKGEBED allen staan
v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Opwaarts de harten.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.
v Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen,

Heer, heilige Vader,
machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer,
want in het geheimenis van zijn geboorte
hebt Gij voor alle mensen uw licht doen opgaan,
opdat zij in dat licht U zouden kennen
en aan uw eeuwige liefde deelachtig worden.
En hierom zingen wij met de engelen en aartsengelen,
met de machten en krachten en allen die staan voor uw troon
de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zingend:

(lied 404b)



Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst (allen zitten)
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die in allergrootste nederigheid
aan uw rijk gestalte heeft gegeven;
die zijn hart volledig heeft geopend
voor vermoeide, machteloze mensen;
die de kleinen niet geminacht,
de geringen niet vergeten heeft. 
die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van gaven zoals deze,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:

Dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, 
tot mijn gedachtenis

Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn komst verwachten wij. Maranatha! 

Zo, met dit brood en deze beker,
gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Wek op uw macht en kom.
Verlos allen die leven 
in duisternis, angst en verschrikking.



Zend, bidden wij, uw heilige Geest
over deze tekenen van brood en wijn
en over heel onze gemeenschap;
dat groeien mag de vaste hoop op een toekomst
die niemand ons ontnemen kan –
verbonden als wij zijn met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben ….
verbonden ook, lieve God, met onze gestorvenen,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken ….,
en verbonden met alle geloofsgetuigen
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ….

zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, één lichaam in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem, Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk.
Amen.

Onze Vader, …….in eeuwigheid. Amen.
Zalig zij, die genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam.
Heer, ik ben niet waardig , dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts één woord 
en ik zal gezond worden.
Zo komen wij tot de maaltijd 
die Gij voor ons hebt aangericht als een teken van vrede.
Amen.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

AGNUS DEI  LIED 409



wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen 
om brood en wijn te ontvangen
v  het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus
  beware u ten eeuwigen leven

Orgelspel  en daarna het Slotgebed
v Wij danken U, Heer onze God,

dat wij het ware licht mochten aanschouwen:
uw eeuwig woord dat mens is geworden.
Laat alles wat wij doen getuigen van het licht
dat Gij door het geloof in ons hebt doen ontbranden. 
Door Christus, onze Heer,

a.  Amen 

ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED 488:1- 4 

ZEGEN  beantwoord met Lied 488: 5 
uitgangscollecte : voor deze kerk
Orgelspel
 
U bent van harte welkom in huis Mariëndal voor een kop koffie, thee of  
limonade.
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