Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde
Lector: Elske Burger
Organist: Willeke Smits
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Blokfluit: Liesbeth Boertien

Afbeelding voorpagina: Houtreliëf, 18e eeuw, Frankrijk, Bretagne, St. Ségal,
Chapelle St-Sébastien. Bron: www.beeldmeditaties.nl.
Orgel: In dulci jubilo – James Vivian (geb. 1974)
Cantorij: Vom Himmel hoch (Luthers Weihnachtslied) – Felix Mendelssohn
Bartholdy (1809-1847)
Vom Himmel hoch da komm ich her,
Ich bring euch gute neue Mär.
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich sing'n und sagen will.
Euch ist ein Kindlein heut geborn
Von einer Jungfrau auserkorn,
Ein Kindelein, so zart und fein,
das soll euer Freud und Wonne sein.
Ontsteken kaarsen & blokfluit: Vom Himmel hoch da komm ich her
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Lied (staande): LB 477: 1, 2 (cantorij), 3
Stilte, Bemoediging & Groet
Cantorij: Hoe schoon lichtet de morghen ster – Dirck Jz. Sweelinck (1591-1652)
Hoe schoon lichtet de morghen ster,
Vol g’naeden waerheyt vanden Heer,
Die soete wortel Jesse.
Ghy soon Davits, uyt Jacobs stam,
Mijn Koninck en mijn bruydegom,
Hebt mij mijn hert beseten,
Lieff’lijck, vriend’lijck, schoon en heerlijck,
Groot en eerlijck, rijck van gheven,
Hooch en seer prachtich verheven.
Moment met de kinderen
Lied: LB 504: de cantorij zingt de coupletten, de gemeente het refrein
DIENST VAN HET WOORD

Gebed
Schriftlezing: Jesaja 60: 1-5b

Lied: Psalm 98: 1, 3
Schriftlezing: Het evangelie naar Johannes 1: 1-5
Cantorij: Mater Pulchra - Emma Brown (geb. 1985)
In tenebris lux lucet:
una persona, nisi una sola, saepe satis est.
In tenebris lux lucet
et tenebrae eam non comprehenderunt.
Gratias tibi, mater pulchra.
Luceat lux tua, nunc et in saecula.
Vert.

Een licht schijnt in de duisternis
Eén persoon, slechts één persoon is vaak genoeg.
Een licht schijnt in de duisternis
En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
U zij dank, schone moeder.
Laat uw licht schijnen, nu en voor altijd.

Schriftlezing: Het evangelie naar Johannes 1: 6-18
Lied: LB 475: 1, 3
Preek
Lied (staande): LB 505 (cantorij vers 2)
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte, met mededelingen uit de gemeente – Tijdens de collecte kunnen kinderen uit de crèche worden opgehaald door hun ouders.
Cantorij: Joy to the world! – Lowell Mason (1792-1872); arr. John Rutter (geb.
1945)
Joy to the world! the Lord is come;
Let earth receive her King.
Let ev’ry heart prepare Him room
And heav’n and nature sing,
And heav’n and nature sing
And heav’n, and Heav’n, and nature sing.
Joy to the world! the Saviour reigns;
Let men their songs employ,
While fields and floods, rocks, hills and plains

Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat, the sounding joy.
He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of his righteousness
And wonders of his love,
And wonders of his love,
And wonders, wonders, of His love.
Slotlied (staande): LB 481
Zending en zegen
Orgel: Postlude on ‘Mendelssohn’ – David Willcocks (1919-2015)
Informatie over de LBG en de nieuwsbrief ‘Op de Hoogte’ vindt u op
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Preek en gebeden worden a.s. dinsdag op de website van de Leidse Binnenstadsgemeente geplaatst. U kunt ze daar, wanneer u wilt, nog eens nalezen.

