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De klok wordt geluid 

Stilte 

Praeludium in C-Dur, BWV 547/1. 

De kaarsen worden aangestoken 

Openingsvers en Lofprijzing (190a)  
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Psalm 8a: 1 en 2 (T  Karel Deurloo  |  M  Tallis‘ Canon)  

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is  Het eerste kinderlijk geluid 
Uw naam in de geschiedenis,  roept glorieus uw sterkte uit. 
op heel de aarde, wijd en zijd.  Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
De hemel zingt uw majesteit.  ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 
“Puer natus in Bethlehem”, BWV 603 

Puer natus in Bethlehem, Alleluia. 
Unde gaudet Jerusalem. Alleluia 
 
Een anonieme tekst uit de dertiende eeuw. Bach nam het lied (vertaald) op in zijn 
Cantate ‘Sie werden  aus Saba alle kommen’ (BWV 65) – hij nam het ook op in zijn 
‘Orgelbüchlein’.  Wij kennen het als:  
 
Lied 515: 1 en 7 (vert. Bernard Smilde)  

Een kind geboren te Bethlehem,  Zo zinge al wat zingen mag, 
Te Bethlehem!    Wat zingen mag: 
Verheugd is nu Jeruzalem,  De Heer zij dank op deze dag. 
halleluja, halleluja!    Halleluja, Halleluja!   

Lezing uit Tenach, psalm 93 (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, 
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. 
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; 
2 vast staat Uw troon, van oudsher, 
U bent van eeuwigheid. 
3 De rivieren verheffen, HEERE, 
de rivieren verheffen hun stem, 
de rivieren verheffen hun gebruis. 
4 De HEERE in de hoogte is machtiger 
dan het bruisen van machtige wateren, 
de machtige golven van de zee. 
5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; 
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, 
tot in lengte van dagen. 
 

“Gelobet seist du, Jesu Christ”, BWV 604 (zie Liedboek 470) 

Gelobet seist du, Jesu Christ, 
Dass du Mensch geboren bist 
Von einer Jungfrau, das ist wahr, 
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Des freuet sich der Engel Schar. 
Kyrie eleis! 
 
De tekst is van M. Luther (1524), de melodie is vermoedelijk een bewerking van  een 
oudere melodie – Luther en zijn vriend Johann Walter (1496 – 1560), die eigenlijk 
Blanckenmüller heette,  zouden er samen aan  gewerkt hebben. Bach gebruikt het lied in 
verschillende van zijn Kerstcantates, bijvoorbeeld BWV 91 – met de eerste regel van het 
lied  als naam.  Hij nam het ook op in zijn ‘Orgelbüchlein’.  

Epistellezing Pilippenzen 4, 8 en 9 (NBV ’21)  

Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, 
zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. 9 
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal 
de God van de vrede met u zijn. 

“Christum wir sollen loben schon”, BWV 611 

Christum wir sollen loben schon, 
Der reinen Magd Marien Sohn, 
Soweit die liebe Sonne leucht't 
Und an aller Welt Ende reicht. 
 
Een vertaling van de middeleeuwse hymne ‘A solis ortus cardine’ – naar men meent heeft 
Luther de hand gehad in de bewerking van de melodie. Hij vertaalde het lied ook – het 
verscheen voor het eerst in ‘Ein Enchiridion oder Handbüchlein’, het één na oudste 
Duitstalige liedboek dat  1524 in Erfurt werd uitgegeven. Bach noemde de Cantate die hij 
in Leipzig in 1524 voor de Tweede Kerstdag schreef naar dit lied (BWV 121). Ook in het 
‘Orgelbüchlein’ is het te vinden.  
 
Lied 516: 1 (vert. J. W. Schulte Nordholt)  

Van ‘t vroeglicht van de dageraad 
tot waar de zon weer ondergaat 
zingt elk de koning Christus eer, 
het kind der maagd is onze Heer.  

Kistorgel: Fughetta “Christum wir sollen loben schon”, BWV 696 

Evangelielezing uit Lucas 2 (volgens NBG ’51) 

21 En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook 
de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was 
ontvangen. 22 En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, 
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brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen, Lukas 2 23 gelijk 
geschreven staat in de wet des Heren. 
 
Kistorgel: Fughetta “Herr Christ, der einig’ Gottes Sohn”, BWV 698 (Liedboek 517 

 

Herr Christ, der einig Gotts Sohn, 
Vaters in Ewigkeit, 
aus seim Herzen entsprossen, 
gleichwie geschrieben steht, 
er ist der Morgensterne, 
sein Glänzen streckt er ferne 
vor andern Sternen klar.  
 
Óók te vinden in het Enchiridion. De tekst is van de hand van een non, die Luthers werd 
(hij was de dominee bij haar latere kerkelijk huwelijk), Elisabeth Cruciger.  
Bach gaf zijn wijdde er de cantate die hij voor de 18e zondag na Trinitatis schreef aan 
(eerste uitvoering 8 oktober 1724 in Leipzig). Het staat ook in het Orgelbüchlein.  
 
Lied 512: 1 en 2 ( vertaling Willem Barnard  |  M   A.R. Reinagle  ‘St  Peter’)  

O Jezus, hoe vertrouwd en goed  uw naam die onze wonden heelt 
klinkt mij uw naam in ’t oor,  en ons met manna spijst, 
uw naam die mij geloven doet:  die onze dood en zonde deelt 
Gij gaat mij reddend voor;   en onze vrees verdrijft. 
 

Gebeden 

 
 
Voorbeden 
Stilgebed 
Onze Vader 
 
Kistorgel: “Wer nur den lieben Gott läßt walten”, BWV 690, 691 (Liedboek 905). 
 
Komt voor in de ‚Kirnbergersche Sammlung’ (BWV 690 – 713)  
Als BWV 642 ook in het Orgelbüchlein.  
De gelijknamige cantate was bedoeld voor de vijfde zondag na Trinitatis, en werd  op 9 juli 
1724 voor het eerst uitgevoerd – in Leipzig.  
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Wer nur den lieben Gott läßt walten, 
und hoffet auf ihn allezeit,  
den wird er wunderlich erhalten  
in allem Kreuz und Traurigkeit.  
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  
der hat auf keinen Sand gebaut.  

 
Lied 158a, De lofzang van Zacharias ( Vert. Willem Barnard  |  M  ‘An Wasserflüssen 
Babylon‘)  
 
1   God zij geloofd uit alle macht, 
 Hij komt zijn volk bevrijden 
 en heeft aan Israël gebracht 
 verlossing in zijn lijden. 
 Hij heeft zijn teken opgericht: 
 verheffing van het aangezicht 
 voor heel het huis van David, 
 zoals voorlang geschreven stond 
 heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
 zo doet Hij ons herleven.  
3   Gij zijt de stem der profetie 

 sprekend van mededogen, 
 want eens zal ieders oog Hem zien: 
 de Opgang uit den hoge. 
 Gezegend zij de dageraad 
 het licht dat weldra schijnen gaat 
 voor wie in duister kwijnen. 
 Hij zal de schaduw van de dood 
 beschamen met zijn morgenrood. 

 Op aarde daalt de vrede! 
  

Toralezing, Numeri 6, 22 – 27 (uit de HSV)  

 

22 En de HEERE sprak tot Mozes: 
23 Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen 
hen te zeggen: 
24 De HEERE zegene u 
en behoede u! 
25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig! 
26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u 
en geve u vrede! 
27 Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen. 
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Zegenbede 
 

 
 
 
Postludium: “In dir ist Freude”, BWV 615 (voor de melodie zie lied 675,‘Geest van 
hierboven’) – ook uit het Orgelbüchlein.  
 
 
1. In dir ist Freude 
in allem Leide, 
o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben 
himmlische Gaben, 
du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, 
rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, 
hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte 
steht unser G’müte, 
an dir wir kleben 
im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
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Bij de dienst 
 
Welkom in deze kerk – in deze gemeenschappelijke viering van de ELG en de 
Taborgemeente. 
Het is de eerste (zon)dag van een nieuw jaar AD. En het is de laatste keer dat Daan van 
Doorne dienst doet als ouderling (namens de Lutherse Gemeente). Na de dienst is er 
uitvoerig gelegenheid hem en elkaar te spreken én hem en elkaar het allerbeste te wensen 
voor de ‘days to come.’ Dat kan vergezeld gaan van een hapje en een drankje v.v. 
 
Voor deze zondag is wat de lezingen betreft geput uit wat de roosters aanreiken voor de 
‘Zondag onder het octaaf’, de ‘Naamgeving / Besnijdenis’, en Nieuwjaarsdag. 
 
De orgelmuziek is genomen uit Bachs ‘Orgelbüchlein’ (uit zijn Weimarer tijd).  
 

De collecte 
bij de uitgang  is bestemd voor de Stichting Imani 
Al sinds 2011 hebben wij als Taborgemeente nauwe contacten met Imani. De lijntjes zijn 
kort, zo heet dat tegenwoordig. Regelmatig krijgen wij verslagen over de afgelopen 
maanden, via de mail worden we op de hoogte gehouden en zo weten wij, dat ieder 
dubbeltje dat wij overmaken, volledig en verantwoord in Nairobi voor de kinderen gebruikt 
wordt. 
Sinds 1992 vangt Imani kinderen op in Nairobi (Kenia) die op straat zijn achtergelaten, 
veelal op de dag van hun geboorte. Meestal zijn deze kinderen gezond maar er worden 
ook  zwaar ondervoede kinderen  gevonden. Een aantal kinderen is mishandeld, sommigen 
zijn misbruikt of verwond. 
Al deze kinderen krijgen  medische zorg, gezonde voeding, veel aandacht en liefde. Helaas 
blijkt een aantal kinderen toch niet helemaal gezond op te groeien. De kinderen met 
problemen blijven dan bij Imani omdat ze niet worden geadopteerd en ook niet in de 
pleegzorg komen. Alle kinderen gaan naar school. Zo hopen zij een goede toekomst 
tegemoet te gaan. Overigens, deze week ontvingen we van Imani een kerstkaart met de 
hartelijke groet voor u allen , gezegende kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe 
jaar 2023. 

 
De bloemen 
uit de dienst gaan zoals rond de jaarwisseling gebruikelijk is, naar Finy Hossevoort en Rob 
van der Steeg, als blijk van grote dank en waardering voor hun nimmer aflatende inzet voor 
het gaande houden van alles wat er in en rond dit huis gebeurt, huishoudelijk én 
inhoudelijk, op zondag en door de week. Hartelijk dank! 
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8 januari 
In de dienst op komende  zondag zal ds. E. van Dalen voorgaan. Hij is vanaf 1.1.2023 
verantwoordelijk voor pastoraat en uitvaarten binnen Tabor.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Ant van Donselaar 
Organist : Bert Wisgerhof  Koster : Rob van der Steeg 

   
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 


