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orgel: Noël Suisse | C. Balbastre

HET VERHAAL

welkom
aansteken van de kaarsen,
met muziek: muziek voor trompet en orgel | E. Vloeimans
bemoediging:
v		
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
allen die was, die is en die komen zal!
lied 477: 1 en 2

“Komt allen tezamen”

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

INTRO: EEN VEELBELOVEND KIND
orgel: Es ist ein Ros’ entsprungen | naar een zetting van M. Praetorius
gebed om licht
lied 487: 1 en 2

“Eer zij God”

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.

Lucas 2: 1-7
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef
ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad
van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling aan, 7 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.
lied 498: 1

“Bethlehem, o uitverkoren”
1. Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren

als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

OVERDENKING: EEN DICHTE HERBERG
lied 498: 2 en 4

“Bethlehem, o uitverkoren”
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.

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.

Lucas 2:8-20
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 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. 10 De engel

zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws
brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is
de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld
in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
15 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.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind
was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over
wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al
deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De
herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun
was gezegd.

lied 498: 5

“Bethlehem, o uitverkoren”
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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[allen gaan staan]
stilte
lied 483: 1,2 en 3

“Stille nacht, heilige nacht”
1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

lied 481: 1 en 2

“Hoor, de engelen zingen de eer”

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!

DE WERELD IN

licht doorgeven
gebeden
orgel tijdens collecte: Ouverture uit Suite in D | G.F. Händel
inzameling der gaven
1. Kerk, 2. Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao
Toelichting bij de tweede collecte: Ook op Curaçao heerst het
coronavirus. Door de maatregelen om het aantal besmettingen te beperken, is het economische en maatschappelijke
leven eveneens beperkt. Hierdoor slaat de armoede toe. De

2. Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
				
zegen
orgel: Trumpet tune | H. Purcell

OVERDENKING: EEN OPEN HEMEL

1. Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

overheid neemt weinig initiatief. Arme mensen zijn nu vooral
afhankelijk van burgerinitiatieven. De diaconie van de Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao deelt maandelijks
voedselpakketten uit. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in geloof, geslacht of kleur.

