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ALKMAAR  LUTHERSE KERK Kerstmorgen 25 december  2019      
 

Orgelspel: Ronald van der Veen 

Liturgen:  diaken van dienst: mw Hannah Wiebenga, ds Yvonne Bos 

 
ORGELSPEL 

WELKOM en afkondigingen  

 

(na het welkom en de afkondigingen gaan allen zo mogelijk staan) 
  

VOTUM (gelofte): 
Vg.:  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

Allen: Amen. 

ADIUTORIUM (bemoediging):  
Vg.: Onze hulp ligt in de naam van de Heer, 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

CONFITEOR (schuldbelijdenis):Vg.: Soms is ons gemoed zo vol en bezwaard. 

Zijn er zorgen die het uitzicht vertroebelen.  Moge er op deze kerstmorgen 

ruimte in ons ontstaan voor de liefde van God en de werking van de Geest. 

Laten we een moment stil zijn om ons hart te openen … 

Heer onze God, breng ons terug, als wij weglopen voor uw wonderlijke verhaal. 

Allen: de barmhartige God schenke ons zijn genade, Vg.:Amen. 
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INTROITUS (intrede) 

Antifoon: Wij worden heden door een helder licht beschenen, want de Heer is 
ons geboren. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke 
held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de vrede zal geen einde komen (Jes.9)  
lied 475: 3 
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. 
Antifoon 

KYRIE (Heer-roep om ontferming) 

Vg: “Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de onuitsprekelijke nood 

van deze  wereld en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid heeft geen 

einde”: 

Allen:                    

 
 

GLORIA 
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(allen gaan zitten) 

 

SALUTATIO (groet) 

 
 

COLLECTA  (verzameling = zondagsgebed) 

Vg: gebed van de zondag…door Jezus Christus, onze Heer. 

Allen: Amen 

 

TORA: Genesis 1: 1-5 

11 In een begin maakte God 
de hemel en de aarde. 

2 De aarde was leeg en verlaten. 
Overal was water, en alles was 
donker. En er waaide een hevige 
wind over het water. 3 Toen zei 
God: ‘Er moet licht komen.’ En er 
kwam licht. 4 God zag hoe mooi 
het licht was. Hij scheidde het 
licht en het donker. 5 Het licht 
noemde hij ‘dag’ en het donker 

noemde hij ‘nacht’.Toen werd het avond en het werd 
ochtend. Dat was de eerste dag. 
 

Lied 600: vs 2 

Licht, geschapen, uitgesproken, licht dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit liucht, uit God geboren, groet ons als de dageraad! 

 
PROFETEN: uit Jesaja 9: 5,6 
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Lied 473: vs 1 

 
 

EVANGELIE 

aankondiging van het evangelie (blijde boodschap) 

(daarna gaan allen mede uit eerbied voor alle lezingen tot nu toe zo mogelijk 

staan) 

Psalmwoord: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw (…): de einden der 

aarde hebben het gezien (…). Halleluja.  

Halleluja (loof de Heer)  

 

  

 

lezing van het evangelie Johannes 1: 1 – 5, 9,10 
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 In een begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was 
zelf God. 2 In een begin was hij al bij God. 3 Alles is door hem 
ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. 

4 Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het 
licht voor de mensen. 5 Hij is het licht dat schijnt in het 
donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. 

(…..) 
9 Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij 
kwam naar de wereld, 10 die hij zelf gemaakt had. Maar toen 
hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was.  
 
allen zingen waar het gedeelte uit het evangelie eindigt de ACCLAMATIE: 

      
(en daarna gaan allen zitten)                                                 

 

Lied  452 
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3 O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht, 

wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan, 

uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, 

leer ons uw toekomst aan! 

 

Preek  

 
 
INTERLUDIUM  

diaconale collecte gevolgd door zegenbede  

we leiden de voorbeden in met het zingen van lied 967: 1,2,5 

1 Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd, opdat al wat leeft de dag 

in uw kerk aanschouwen mag. Erbarm u, Heer. 

2 Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid; zend uw stralen overal, 

dat de aarde-U loven zal. Erbarm u, Heer. 

5 Geef geloof aan wie Gij zendt, hoop en liefde, dat op ’t eind  wat met tranen 

werd gezaaid met gejuich mag zijn gemaaid. Erbarm u, Heer! 

 

 
gevolgd door Onze Vader 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk 
kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef 
ons heden ons dagelijks brood,  en vergeef ons onze schulden,  gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 

 

met gezongen doxologie 
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Allen: Amen 
 
Slotlied 444

                               
 
Zegen  Vg zegen 
Allen: Amen    (gezongen)  

 
 
 
(allen gaan zitten) 
 
Postludium (naspel) 
 
collecte voor het onderhoudsfonds en daarna welkom in ’t 
Swaenennest! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 29 december is er een korte viering met een wat 
meer uitgebreide koffie                                                                                        
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