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Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed 
 
Klokgelui, waarna  
Musica pro Deo:  
Vom himmel hoch, BWV 700  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Maarten Luther schreef zijn vijftienstrofige 
'Vom Himmel hoch da komm ich her' 
als een 'kinderlied voor kerst'.  
Het vat in tedere termen het heilsevangelie samen. 
Luther gebruikte graag muziek en beelden als 
catechetisch instrument. 
Net als andere componisten schreef Bach verschillende  
orgelbewerkingen van dit geliefde kerstlied. 
De vierstemmige fuga BWV 700 is een vroeg werk 
(waarin de fuga niet tot het einde wordt volgehouden).  
Vlak voor zijn dood schreef Bach nog een serie 
canonische variaties (BWV 769) op Luthers lied 
waarin hij het toppunt van zijn kunnen toont. 
 
 
Voorbereiding: 
lector:  In de naam van de Vader en de Zoon  
  en de heilige Geest! 
gem.:  Amen! 
l: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
l:  bidt een voorbereidingsgebed 
g:  MACHTIGE GOD, SCHENK ONS UW GENADE! 
l:  Amen 
l:  leest de intochtsantifoon:  
 
 Het	  spreken	  van	  God	  is	  vlees-‐en-‐bloed	  geworden	   
	   en	  heeft	  bij	  ons	  zijn	  tent	  opgeslagen;	  	  
	   wij	  hebben	  zijn	  glorie	  aanschouwd,	  	  
	   een	  glorie	  van	  een	  eniggeborene	  	  
	   van	  bij	  een	  Vader,-‐	  	  
	   vol	  van	  genade	  en	  waarheid.	  	  (Johannes 1,14)	  
	  
	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g:  zingt het introïtuslied    
 
(Weihnachtsoratorium Choral 17) 
 
solisten:  
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall, 
Des Herrschaft gehet überall, 
Da Speise vormals sucht ein Rind, 
Da ruhet jetzt der Jungfrau Kind. 
 
(Lied 469 - tekst en melodie: Maarten Luther  
'Vom Himmel hoch da komm ich her' 
vertaling: Jan Wit) 
 
solisten: 

 
 
allen: 
’t Is van een moeder die vannacht 
een kindje kreeg en dankbaar lacht. 
’t Is van een kindje, lief en klein, 
dat wil altijd je vriendje zijn. 
 
allen: 
De Here Jezus is dat kind 
die ieder helpt die Hem bemint, 
de Heiland die je droefheid kent 
en alles waar je bang voor bent. 
 
allen: 
Laat ons nu blij en welgezind 
gaan zoeken naar dat hemels kind 
en met de herders binnengaan. 
Zie, zie wat God hier heeft gedaan. 
 



allen: 
Maar kijk niet enkel met het oog 
dat al zo vaak een mens bedroog. 
Alleen wie luistert telkens weer 
die ziet Gods zoon, de lieve Heer. 
 
 
v: herhaalt de intochtsantifoon 
 

 
 
Kyrie 
v: roept op tot lofprijzing en gebed 
 
(staande zingen we:)  

 

  
(Gezang 302:1) 
 
      God in den hoog' alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 

 
 
Groet en gebed  (we blijven staan) 

 
         De    Heer    met    u     al-len!            Zijn  Geest met  uw  geest 
 
 
 

v:  bidt het zondagsgebed (staande) 
 
Heer God, 
dit is de dag die Gij gemaakt hebt 
licht van uw licht, 
een dag van grote vreugde. 
Open U dan 
voor allen die in het duister tasten, 
en kom tegemoet 
aan hen die nog in droefheid gaan. 
En geef ons Jesus Christus te zien, 
goed nieuws voor deze wereld, 
troostend licht voor onze ogen, tot in eeuwigheid. 
AMEN 
 
 
Inleiding op lezingen en muziek 
 
Musica pro Deo 
Uit het Weihnachtsoratorium- Cantate I -  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Bereite dich Zion  
een van de meest lieflijke aria's (in de mineur-
toonsoort a-klein) uit het Weihnachtsoratorium, dat 
totaal 6 verschillende maar thematische met elkaar 
verbonden cantates omvat, geschreven door Bach 
voor de periode van Kerst 1734 tot Driekoningen 
1735. 
 
Bereite dich, Zion,  
mit zärtlichen Trieben, 
den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn! 
Deine Wangen 
müssen heut viel schöner prangen, 
eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben! 
 
Bereid je erop voor, Sion,  
met tedere gevoelens,  
dat je weldra de mooiste, de liefste bij je zult zien! 
Je wangen moeten vandaag nog blozender zijn,  
haast je om je bruidegom vurig lief te hebben!  
 
 
Choral  5 Wie soll ich dich empfangen 
Uit het Weihnachtsoratorium- Cantate I -  
(in Nederlandse vertaling) 
 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 
 



 
Eerste lezing: 1 Samuel 1, 9-22 
	   	  
9	   Dan	  staat	  Chana	  op,	  	  
	   nadat	  zij	  in	  Sjilo	  heeft	  gegeten	  	  
	   	   en	  nadat	  zij	  heeft	  gedronken.	  	  
	   Eli,	  de	  priester,	  	  
	   zit	  op	  de	  troon	  	  
	   bij	  de	  deurpost	  	  
	   	   van	  de	  heilige	  hal	  van	  de	  ENE.	  	  
10	  Bitter	  van	  ziel,-‐	  	  
	   bidt	  zij	  tot	  de	  ENE	  en	  weeklaagt	  zij	  wenend.	  	  
11	  Zij	  belooft	  een	  gelofte	  en	  zegt:	  	  
	   ENE,	  Omschaarde,	  als	  gij	  ziende	  ziet	  	  
	   	   op	  de	  ellende	  van	  uw	  dienstmaagd,	  	  
	   mij	  gedenkt	  en	  uw	  dienstmaagd	  niet	  vergeet	  	  
	   en	  aan	  uw	  dienstmaagd	  	  
	   	   een	  mannelijke	  nazaat	  geeft,-‐	  	  
	   geven	  zal	  ik	  hem	  dan	  aan	  de	  ENE	  	  
	   	   al	  de	  dagen	  van	  zijn	  leven,	  	  
	   en	  geen	  scheermes	  	  
	   	   zal	  over	  zijn	  hoofd	  komen!	  	  
12	  En	  het	  is	  geschied:	  wanneer	  zij	  lang	  	  
	   gebeden	  heeft	  	  
	   	   voor	  het	  aanschijn	  van	  de	  ENE,-‐	  	  
	   gaat	  Eli	  letten	  op	  haar	  mond.	  	  
13	  Zie,	  zij	  spreekt	  in	  haar	  hart,	  	  
	   alleen	  haar	  lippen	  bewegen	  	  
	   en	  haar	  stem	  is	  niet	  te	  horen;	  	  
	   	   Eli	  houdt	  haar	  voor	  beschonken.	  	  
14	  Eli	  zegt	  tot	  haar:	  	  
	   tot	  wanneer	  dit	  beschonken	  gedoe	  van	  jou?-‐	  	  
	   laat	  je	  wijn	  van	  je	  wijken!	  	  
15	  Chana	  antwoordt	  en	  zegt:	  nee,	  mijn	  heer,	  	  
	   ik	  ben	  een	  vrouw	  wier	  geest	  het	  zwaar	  heeft,	  	  
	   wijn	  en	  dronkemansbier	  	  
	   	   heb	  ik	  niet	  gedronken;	  	  
	   maar	  ik	  giet	  mijn	  ziel	  uit	  	  
	   	   voor	  het	  aanschijn	  van	  de	  ENE;	  	  
16	  geef	  je	  dienstmaagd	  niet	  uit	  	  
	   	   voor	  een	  Belialsdochter!-‐	  	  
	   omdat	  ik	  door	  mijn	  vele	  tobben	  en	  verdriet	  	  
	   	   tot	  hiertoe	  heb	  gesproken!	  	  
17	  Eli	  antwoordt	  en	  zegt:	  ga	  heen	  in	  vrede!,	  	  
	   en	  Israëls	  God	  	  
	   moge	  het	  gewenste	  geven	  	  
	   dat	  je	  van	  hem	  hebt	  gewenst!	  	  
18	  Zij	  zegt:	  	  
	   moge	  je	  slavin	  genade	  vinden	  in	  je	  ogen!	  	  
	   Dan	  gaat	  de	  vrouw	  haars	  weegs	  en	  eet	  zij,	  	  
	   en	  haar	  gelaatstrekken	  	  
	   	   zijn	  niet	  langer	  treurig	  geweest.	  	  
19	  In	  de	  ochtendvroegte	  	  
	   	   rechten	  zij	  hun	  schouders	  	  
	   en	  brengen	  hulde	  	  
	   	   aan	  het	  aanschijn	  van	  de	  ENE;	  	  

	   dan	  keren	  ze	  terug	  en	  komen	  aan	  in	  hun	  huis	  	  
	   in	  Rama;	  	  
	   Elkana	  bekent	  zijn	  vrouw	  Chana	  	  
	   en	  de	  ENE	  gedenkt	  haar.	  	  
20	  En	  het	  geschiedt	  	  
	   	   in	  de	  wendingen	  der	  dagen	  	  
	   dat	  zij	  zwanger	  wordt,	  Chana,	  	  
	   	   en	  een	  zoon	  baart;	  	  
	   ze	  roept	  als	  zijn	  naam	  uit:	  Samuël,-‐	  	  
	   	   die	  van	  God	  komt,	  	  
	   ‘want	  van	  de	  ENE	  heb	  ik	  hem	  gewenst.’	  	  
21	  Weer	  klimt	  de	  man	  Elkana	  op	  	  
	   	   met	  heel	  zijn	  huis,-‐	  	  
	   om	  aan	  de	  ENE	  het	  offer	  te	  offeren	  	  
	   	   van	  de	  feestdagen,	  	  
	   	   en	  zijn	  gelofte	  (te	  vervullen).	  	  
22	  Maar	  Chana	  is	  niet	  opgeklommen,-‐	  	  
	   want,	  heeft	  ze	  tot	  haar	  man	  gezegd:	  	  
	   totdat	  de	  jongen	  ‘gespeend’	  is,-‐	  	  
	   	   dan	  laat	  ik	  hem	  meekomen	  	  
	   en	  zal	  hij	  zich	  laten	  zien	  	  
	   	   bij	  het	  aanschijn	  van	  de	  ENE	  	  
	   en	  daar	  zetelen	  tot	  in	  eeuwigheid!	  	  
	  
 
Lied: Gezang 470: 1, 2, 3 , 6 en 7 
'U Jezus Christus loven wij' 
'Gelobt seist du, Jesus Christ' (tekst: Maarten Luther) 
(Choral 7 uit het Weihnachtsoratorium) 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Wittenberg 1524) 
 
(allen) 

 
 
 
(solo) 
Gods eigen Zoon in majesteit 
ligt hier in een krib en schreit, 
een mensenkind van vlees en bloed, 
die eeuwig God is, eeuwig goed. 
Kyrieleis. 
 
 
 



 
(allen) 
Die voor de wereld is te groot, 
ligt hier in Maria’s schoot. 
Hij is een kindje klein en teer 
die alles onderhoudt als Heer. 
Kyrieleis. 
 
(voorzang) 
Es ist auf Erden kommen arm, 
das er unser sich erbarm 
und in dem Himmel mache reaich 
und seinen lieben Englen gleich 
Kyrieleis 
 
(allen) 
Dat alles heeft de Heer gedaan, 
zo is Hij met ons begaan. 
Verheug u, ganse christenheid 
en breng Hem dank in eeuwigheid. 
Kyrieleis. 
 
 
Epistel:   Titus 2,11-15 
	  
11	   Verschenen	  is	  Gods	  genade	  	  
	   als	  redding	  voor	  alle	  mensen;	  	  
12	   zij	  voedt	  ons	  op	  	  
	   om	  met	  verzaking	  van	  de	  on-‐eerbied	  	  
	   en	  de	  wereldse	  verlangens	  	  
	   bezonnen	  en	  rechtvaardig	  en	  eerbiedig	  	  
	   in	  de	  eeuw	  van	  nu	  te	  leven,	  	  
13	   in	  verwachting	  van	  de	  zalige	  hoop	  	  
	   en	  verschijning	  van	  de	  glorie	  	  
	   van	  onze	  grote	  God	  en	  redder	  Jezus	  Christus,	  	  
14	   die	  zichzelf	  voor	  ons	  gegeven	  heeft	  	  
	   om	  ons	  ‘te	  verlossen	  	  
	   van	  alle	  wet-‐loosheid’	  (Ps.	  130,8)	  	  
	   en	  ‘zich	  een	  gemeente	  ten	  eigendom	  	  
	   te	  reinigen’	  (Ex.	  19,5),	  	  
	   ijverig	  in	  goede	  werken.	  	  
15	   Spreek	  deze	  dingen	  uit	  	  
	   en	  roep	  troost	  toe	  en	  weerleg	  met	  alle	  nadruk;	  	  
	   niemand	  mag	  jou	  verachten!	  	  
 
 
Musica pro Deo 
Uit het Weihnachtsoratorium- Cantate I -  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh,  
 
Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh,  
wache nach diesem vor aller Gedeihen!  
Labe die Brust,empfinde die Lust,  
wo wir unser Herz erfreuen! 
Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh,  
wache nach diesem vor aller Gedeihen!  
 
 

Slaap nu, mijn liefste, geniet van de rust, 
waken komt later, tot zegen voor allen. 
Laaf j' aan de borst, ervaar maar de lust 
nu wij van harte verheugd zijn. 
Slaap nu, mijn liefste, geniet van de rust, 
waken komt later, tot zegen voor allen. 
 
 

 
('Mum must rest': de kerststal die paus Francisus het 
meest aanspreekt) 
 
 
 
Vers voor het evangelie 
V:	  	  	   In het Woord is leven 
 en het leven is het licht voor de mensen.  
 Het licht schijnt in de duisternis  
 en de duisternis heeft het niet  
 in haar macht gekregen. (Johannnes 1,4-5) 
     Halleluja! 
g: 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
 
(allen staan op) 
 
Evangelielezing: Lucas 2, 1-21 
 
1	   Het	  geschiedt	  in	  die	  dagen:	  	  
	   er	  gaat	  een	  besluit	  uit	  van	  Caesar	  Augustus	  	  
	   dat	  elke	  familie	  	  
	   moet	  worden	  ingeschreven;	  	  
2	   deze	  -‐eerste-‐	  inschrijving	  geschiedt	  	  
	   als	  Quirinius	  landvoogd	  van	  Syrië	  is.	  	  
3	   Allen	  zijn	  op	  reis	  gegaan	  	  
	   om	  te	  worden	  ingeschreven,	  	  
	   ieder	  naar	  zijn	  eigen	  stad.	  	  
4	   Maar	  ook	  Jozef	  klimt	  op	  	  
	   van	  Galilea,	  uit	  de	  stad	  Nazaret,	  	  
	   naar	  Judea,	  naar	  de	  stad	  van	  David	  	  
	   die	  Betlehem	  wordt	  geroepen,	  	  
	   omdat	  hij	  is	  uit	  het	  huis	  en	  de	  vaderlijn	  	  
	   van	  David,	  	  
5	   om	  te	  worden	  ingeschreven	  	  
	   samen	  met	  Maria,	  	  
	   die	  aan	  hem	  uitgehuwelijkt	  is	  	  

	  



	   en	  zwanger	  is.	  	  
6	   Maar	  het	  geschiedt	  als	  zij	  dáár	  zijn,	  	  
	   dat	  de	  dagen	  vervuld	  worden	  	  
	   dat	  zij	  baren	  moet,	  	  
7	   en	  zij	  baart	  haar	  eerstgeboren	  zoon;	  	  
	   zij	  wikkelt	  hem	  in	  doeken	  	  
	   en	  legt	  hem	  omhoog	  in	  een	  kribbe,	  	  
	   omdat	  er	  voor	  hen	  	  
	   geen	  plaats	  is	  geweest	  in	  de	  herberg.	  	  
8	   Er	  zijn	  in	  die	  landstreek	  herders	  geweest	  	  
	   die	  in	  het	  open	  veld	  vertoevend	  	  
	   door	  de	  nachtwaken	  heen	  	  
	   waakten	  over	  hun	  kudde.	  	  
9	   Dan	  staat	  een	  engel	  	  
	   van	  de	  Heer	  bij	  hen;	  	  
	   glorie	  van	  de	  Heer	  omstraalt	  hen;	  	  
	   ze	  worden	  bevreesd,	  in	  grote	  vrees.	  	  
10	  De	  engel	  zegt	  tot	  hen:	  	  
	   vreest	  niet!,	  	  
	   want	  zie,	  ik	  kondig	  u	  aan:	  grote	  vreugde,	  	  
	   die	  voor	  heel	  de	  gemeenschap	  wezen	  zal:	  	  
11	  voor	  u	  is	  heden	  gebaard	  een	  redder;	  	  
	   hij	  is	  een	  Gezalfde,	  Heer,-‐	  	  
	   in	  de	  stad	  van	  David;	  	  
12	  dit	  is	  u	  ten	  teken:	  	  
	   ge	  zult	  vinden	  een	  zuigeling	  	  
	   in	  doeken	  gewikkeld	  	  
	   en	  liggend	  in	  een	  kribbe!	  	  
13	  Plotseling	  geschiedt	  het:	  	  
	   bij	  de	  engel	  is	  een	  veelheid	  	  
	   van	  een	  hemelse	  strijdschaar;	  	  
	   zij	  loven	  God	  en	  zeggen:	  	  
14	  glorie	  aan	  God	  in	  den	  hoge,	  	  
	   en	  op	  aarde	  vrede	  	  
	   in	  mensen	  van	  welbehagen!	  	  
15	  Het	  geschiedt	  	  
	   zodra	  de	  engelen	  
	   van	  hen	  weggaan	  ten	  hemel,	  	  
	   dat	  de	  herders	  tot	  elkaar	  gezegd	  hebben:	  	  
	   komt,	  	  
	   laten	  we	  dan	  doorsteken	  tot	  bij	  Betlehem	  	  
	   en	  zien	  dit	  woord	  dat	  is	  geschied,	  	  
	   dat	  de	  Heer	  ons	  heeft	  bekendgemaakt!	  	  
16	  Ze	  gaan	  met	  haast	  	  
	   en	  vinden	  Maria	  en	  Jozef,	  	  
	   met	  de	  zuigeling	  die	  in	  de	  kribbe	  ligt.	  	  
17	  Maar	  als	  ze	  het	  zien	  	  
	   geven	  ze	  bekendheid	  aan	  het	  woord	  	  
	   dat	  tot	  hen	  over	  dit	  jongetje	  gesproken	  is,	  	  
18	  en	  allen	  die	  het	  horen	  	  
	   verwonderen	  zich	  	  
	   over	  wat	  door	  de	  herders	  	  
	   tot	  hen	  is	  gesproken.	  	  
19	  Maar	  Maria	  heeft	  al	  deze	  woorden	  bewaard,	  	  
	   ze	  overwegend	  in	  haar	  hart.	  	  

20	  De	  herders	  keren	  terug,	  	  
	   de	  glorie	  van	  God	  zingend	  	  
	   en	  hem	  lofprijzend	  	  
	   om	  al	  wat	  ze	  hebben	  gehoord	  en	  gezien	  	  
	   precies	  zoals	  tot	  hen	  is	  gesproken.	  	  
21	  En	  wanneer	  acht	  dagen	  vervuld	  worden	  	  
	   en	  hij	  besneden	  moet	  worden,	  	  
	   wordt	  als	  zijn	  naam	  ‘Jezus’	  geroepen,	  	  
	   geroepen	  door	  de	  engel	  	  
	   voordat	  hij	  in	  de	  moederschoot	  	  
	   werd	  ontvangen.	  	  
tot	  zover	  ......	  
g: 

 

       Lof   zij    de  Heer       Lof   zij    de  Heer  
 
 
Minipreek 
 
 
 
 
Lied: Gezang 505 
(tekst: André Troost; melodie: Gustav Holst) 
 
voorzang: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



allen: 

 
 
In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 
 
 
Opwekking tot geven 
 
COLLECTES in deze dienst 
Wat voor elke kerkdienst geldt, geldt ook in onze 
muziekdiensten: iedereen is welkom en wie niets heeft 
mag zonder een cent uit te geven genieten van alles wat 
aangeboden wordt. 
Maar als u iets te besteden hebt, dan willen wij u vragen 
om na een 'gewone' gift in de eerste collecteschaal (die 
voor 'kerk en diakonie') in de tweede schaal ons 
Muziekfonds te bedenken met een gemiddelde gift van 7 euro: 
wie het kan doen € 5, wie het beter kan doen € 10 of € 
20. Veel dank voor uw bijdrage!  Pieter Oussoren 
 
 
Musica pro Deo  
Uit het Weihnachtsoratorium- Cantate III - Johann 
Sebastian Bach (1685-1750)  
Schliesse, mein Herze  
Deze altaria is een intieme meditatie boven de kribbe 
door Maria (als symbool van de kerk). Met een 
prachtige vioolpartij is het een heerlijk wiegeliedje in 
een gesyncopeerde tweekwartsmaat.	  
 
 

Schließe, mein Herze,  
dies selige Wunder fest in deinem Glauben ein! 
Lasse dies Wunder,  
die göttlichen Werke immer zur Stärke  
deines schwachen Glaubens sein!  
 
Sluit jij, mijn hart, 
dit zalige wonder vast in in je geloof! 
Laat dit wonder, 
de goddelijke werken, altijd tot sterkte zijn 
van je zwakke geloof! 
 
 
 
Gebeden 
 
gebed over de gaven 
 
voorbeden (telkens met gezongen responsie) 

 
 
stil gebed   
 
 
v: Onze Vader  
g: 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 LAAT ONS NIET IN VERZOEKING KOMEN,  
 MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slotlied (staande te zingen)  
'Ere zij God' (engelenkoor en allen) 
(Muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy) 
 
v. Ere zij God,   a. ERE ZIJ GOD 
v. In de hoge,    a. IN DE HOGE, IN DE HOGE! 
v. Vrede op aarde,  a. VREDE OP AARDE 
     IN DE MENSEN EEN WELBEHAGEN! 
v. Ere zij God in de hoge, 
a. ERE ZIJ GOD IN DE HOGE! 
v. Vrede op aarde,   a. VREDE OP AARDE, 
v. Vrede op aarde,   a. VREDE OP AARDE, 
     IN DE MENSEN,    v. in de mensen 
a. EEN WELBEHAGEN! 
v. In de mensen,      a. EEN WELBEHAGEN, 
    EEN WELBEHAGEN! 
v. Ere zij God,   a. ERE ZIJ GOD, 
v. in de hoge,     a. IN DE HOGE, IN DE HOGE! 
v. Vrede op aarde,  a.  VREDE OP AARDE 
    IN DE MENSEN EEN WELBEHAGEN! 
v. Amen, a. AMEN. 
 
 
 
Heenzending en zegen  
beantwoord met (allen): 

 
 
 
 
In deze dienst: 
 
sopraan:  Iris Bouman 
countertenor: Jochem Baas 
tenor: Theo van Willigenburg 
viool: Cornelie Wannee 
orgel en kistorgel: Maurits Bunt 
  
voorganger: ds. Pieter Oussoren 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komende vieringen in de Lutherse Kerk 
van Apeldoorn: 
 
zondag 27 december 10.00 uur: ds. Loes Kraan 
(Avondmaal) 
 
zondag 3 januari 10.00: ds Jenny Eldering 
 
 
 
 
Zondag 10 januari 2021 - 12.00 uur 
O nata lux- eigentijdse Lutherse componisten 
 
Op deze eerste zondag na Epifanie lezen we over de 
doop van Jezus door Johannes in de Jordaan: het 
eerste teken van zijn verschijning als Messias, het 
kwetsbare Lam Gods dat de zonden der wereld 
wegdraagt. Het met Kerst geboren licht (nata lux) 
gaat nu schijnen in de wereld 
Tijdens de muziekdienst op 10 januari horen we 
muziek voor Epifanie van de Amerikaanse, 
Lutherse componist Morten Lauridsen: Sure on this 
shining night en O Nata Lux en één van zijn 
Chansons des Roses (Dirait-on), samen met een een 
diep roerend Onze Vader van Nikolai Kedrov. 
Daarnaast klinkt het beroemde Ubi Caritas van Ola 
Gjeilo, de Noorse componist die nu werkt in New 
York en die wereldwijd furore maakt.  

  
Sopraan Cécile Beemster 
altus Jochem Baas, tenor Theo van Willigenburg en 
bariton Ralph Koreman. De vier stemmen worden 
op piano en orgel begeleid door onze eigen organist 
Dirk Zwart. 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren.  
 
aanmelden bij annaleentfaar.1@kpnmail.nl.  
Online: zie het youtubekanaal Lutherse Kerk 
Apeldoorn. 

 
 
 


