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Orgelspel voor de dienst:
Variaties over het Oud-Nederlandse Kerstlied:
‘Er is een kindeke geboren op aard’

Willem Mudde

Samenzang voor de dienst:
Gezang 138
1
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2

De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

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.

Gezang 139,
1
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
2

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

3

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Gezang 141
1
Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.
2

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Gezang 506 (NLB): 1,2,3,4 (Wij trekken in een lange stoet)
1
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!
Refrein
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

2

Al zijt Gij nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Refrein
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

3

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Refrein

4

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:
Refrein

Woord van welkom door de ouderling van dienst
Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 43 vers 3,4
3
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
4

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
Eerste Schriftlezing: Jesaja 9:1-6
91Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

4

Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
Zingen: Psalm 97 vers 1, 6
1
Groot Koning is de HEER. / Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde, / nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.
6

Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de HEER / stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de HEER verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Tweede Schriftlezing: Lucas 2:1-20
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze
eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder
was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder
naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad
Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet,
omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om
ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die
zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen
vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de
Kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het
open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie,
een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de
Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel
zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden
voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is
Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het
Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En
plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse
legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 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. 16 En zij gingen met haast en vonden
Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17. Toen zij het
gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over
dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich
over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria
bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de
herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles
wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Zingen: Gezang 479 (NLB)
1
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is Hij:
de vorst van Gods barmhartigheid!
2

Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.

3

Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgelicht.
Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Stem, mensen, met de engelen in,
aanschouw de Zoon dit nieuw begin!

4

Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied,
Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

Verkondiging over Lucas 2:10 en 11

Zingen: Psalm 118 vers 9,10
9
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEREN naam.
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.
10

De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Collecte: 1e Kerk in actie –Kinderen in de knel.
2e Opbouw Wijkgemeente
Orgelspel tijdens de collecte:
Concerto in D Guiseppe Torelli
Dankgebed en voorbede, afgesloten met het Onze Vader
Zingen: Gezang 134
1 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.

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,
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,
gloria in excelsis Deo.

Zegen.
Trompet en orgel:
Enkele Kerstliederen

Naast de kerkdiensten op zondag organiseert de Jacobikerk diverse breed
toegankelijke activiteiten. Wees van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!
Voor alle activiteiten geldt: de meest actuele informatie vind je op
www.jacobikerk.nl. Ook kun je altijd contact opnemen met ds. Wim Vermeulen, onze
missionair predikant: wpvermeulen@hotmail.com of 06-11204797.
Wil je (opnieuw) kennismaken met de kernpunten van het christelijk
geloof? Overweeg dan eens een alphacursus. De nieuwe cursus start
aanstaande donderdag 15 maart 2018. Meer informatie en opgave via
alpha@jacobikerk.nl.

Bekende gastsprekers laten hun licht schijnen over een actueel thema
en gaan in gesprek met het publiek. De gratis toegankelijke
Jacobidebatten zijn inmiddels een begrip in de stad. Het volgende
Jacobidebat is op 9 januari en heeft als thema ‘Waar moet het heen
met het antropoceen?’. Sprekers zijn prof. René ten Bos en prof.
Willem Schinkel. Aanvang: 20.00, na afloop borrel.
Kleinschalige, informele en verstilde samenkomst op de drempel van
de nieuwe werkweek in het Zuiderkoor van de kerk. Bezinning,
ontmoeting, rustgevende muziek en een Bijbellezing (met om de week
duidelijke en praktische uitleg). Ook zeer toegankelijk als je niet zo
met naar de kerk gaan vertrouwd bent. Iedere zondagavond om
19.30. Voor en na afloop koffie, thee en gelegenheid voor
ontmoeting.

Student@
Jacobi

Student@Jacobi is het studentenplatform van de Jacobikerk.
Student@Jacobi organiseert thema-avonden, studentendiensten en
af en toe een losse activiteit. Het programma voor dit seizoen wordt
momenteel voorbereid. Houdt www.jacobikerk.nl in de gaten.
YUPJacobi voor Young Urban Protestants en biedt een gevarieerd
programma voor 20’ers en 30’ers die betrokken zijn bij of nieuwsgierig
naar de Jacobikerk. Ontmoeten en ontspanning zijn de kernwoorden.
Meer weten? Neem contact met ons op via yupjacobi@gmail.com of
word deelnemer van de Facebookgroep ‘YUP Jacobi’

