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Welkom in deze kerk, in deze gemeenschap – op deze bijzondere morgen. 
We horen, lezen en zingen het verhaal van Jezus’ geboorte: Onrust, drama én  licht, vrede 
en welbehagen in donkere tijden vol oorlog en onbehagen.  
De Heer komt ons letterlijk tegemoet, zijn Woord helpt ons uit de oude overmoedige  en 
o zo menselijke  koortsdroom ‘god’ te kunnen zijn: Hij, God,  wordt Mens! ‘Boven’ komt 
beneden-langs……. 

 

De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

‘Bereite dich Zion’ – alt-aria uit het Weihnachtsoratorium I, 4, Joh. Seb. Bach 1685 – 1750 
BWV 248. 

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! 
 
Stilte 

Lied 477:  1, 3 en 5  

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Zingt aarde en hemel, zingt nu eng’lenkoren,  
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
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De kaarsen worden ontstoken 

‘Onze hulp’ – 291d (gemeente gaat staan)  

v. Onze hulp in de naam van de Heer, 
    die hemel en aarde gemaakt heeft.  
c. Hoor ons aan, eeuwige God,  
g.  hoor naar ons bidden! 
c.  Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt, 
g.  blijf ons niet verborgen! 
c.  Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 
g. Gij, Heer, vergeef ons! 
c.  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
g. geef ons uw genade! 
c. Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
g. Zegen ons met vrede 
en laat lichten uw aangezicht. 
Amen. (gemeente gaat zitten)  

 
Introïtuspsalm 98 -  voorafgegaan en gevolgd door de  Antifoon (467c) – 1e keer voorzang, 
2e keer allen  

 

 
Zingt een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor de Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd. 
 
 Laat heel de aard’ een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. 
 De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. 
 Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, 
 de Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht houdt, 
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Laat alle zeeën, alle landen, Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.  
 
Antifoon: allen  
 
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 299e 

 

Glorialied 487 

1.    2. 
Eer zij God in onze dagen,  Eer zij God die onze Vader 
eer zij God in deze tijd.  en die onze Koning is. 
Mensen van het welbehagen, Eer zij God die op de aarde 
roept op aarde vrede uit.  naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo (2x)  Gloria in excelsis deo (2x) 
  3. 
  Lam van God, Gij hebt gedragen 
  alle schuld tot elke prijs, 
  geef in onze levensdagen 
  peis en vree, kyrieleis. 
  Gloria in excelsis Deo (2x) 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 

Zondagsgebed 

Profetenlezing, Jesaja 9, 1 – 6 (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 Het  volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van 
de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. 2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; 
hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? 
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich 
verheugt wanneer men de buit verdeelt. 3 Want het juk van hun last, de stok op hun 
schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken  als eens op Midiansdag. 
4 Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal 
verbrand worden, voedsel voor het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn 
Naam Wonderlijk,  Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de 
uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van 
David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 
 

Lied 491 (regel 1-3 c; 4-6 a)  
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Epistellezing uit Hebreeën 1 (volgens NBG ’51)  

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de 
profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2 die Hij gesteld 
heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.  
10 En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk 
uwer handen; 11 die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten, 
12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; 
maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden 
 

Lied 492 – in wisselzang 

 

Evangelielezing, Lucas 2, 1 – 20 (volgens NBG ’51) 

1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat 
het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, 
toen Quirinius het bewind over Syrie voerde. 3 En zij gingen allen op reis om zich te laten 
inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, 
naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het 
geslacht van David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, 
welke zwanger was.  
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 
7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. 8 En er waren herders in diezelfde 
landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde 
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hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, 
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden 
de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12 En dit zij u het 
teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En 
plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 14 
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.  
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de 
herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen 
geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16 En zij gingen haastig en vonden 
Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten 
zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden, 
verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19 Doch Maria 
bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20 En de herders keerden terug, 
God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd 
was. 
 

Lied 498: 1(voorzang), 2, 3, 4   

Bethlehem, 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!  
 
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. 
 
Hef uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
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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. 
 
Vieux Noël, César Franck (1822-1890) 

Preek 

‘Ich steh’an deiner Krippen hier…‘, Joh. S. Bach, BWV 469 

1. Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesulein, mein Leben, 
ich stehe, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 
und lass dirs wohlgefallen. 

4. Ich lag in tiefster Todesnacht, 
du wurdest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht, 
wie schön sind deine Strahlen. 

 

Gaven en gebeden 

Collecte: zie Bij de dienst 

  Vieux Noël et Noël Angevin, César Franck 

Voorbeden,   de intenties (ook het stil gebed) steeds besloten met de acclamatie (301k) 
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stil gebed, Onze Vader 

Lied 481  (gemeente gaat staan) 

1 
Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuw geboren Heer! 
Vred’op aarde, ’t is vervuld:  
God verzoent der mensenschuld. 
Voeg u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem,  
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng’len zingen d’eer,  
van de nieuwgeboren Heer! 

2 
Hij, die heerst op ’s hemels troon,  
Here Christus, Vader 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 eng’len zingen d’eer,  
van de nieuwgeboren Heer! 
 

   
   3 

Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt, 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af, 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein, 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng’len zingen d’eer, 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

Heenzending en zegen (lied 430)  

V. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
zegene ons de grote NAAM! 

C. Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
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C. Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen: 

A. Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

C. Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven: 

A. Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

C. Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen: 

A. Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

C. Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: 

A. Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

V. Het licht van God gaat over U op, 

de zon van Zijn vrede als een nieuwe dag! 

A. Met vrede gegroet en gezegend met licht! (2x) 

 

‘O Jesulein süss…’  (1 en solo, 3 allen),  Joh. S. Bach, BWV 493 
 
O Jesulein Süß, o Jesulein mild, 
des Vaters Will'n hast du erfüllt, 
bist kommen aus dem Himmelreich, 
uns armen Menschen worden gleich, 
o Jesulein Süß, o Jesulein mild. 
 
O Jesulein Süß, o Jesulein mild, 
des Vaters Zorn hast du gestillt; 
du zahlst für uns all unsre Schuld, 
und schaffst uns deines Vaters Huld, 
o Jesulein Süß, o Jesulein mild. 
 
O Jesulein Süß, o Jesulein mild, 
mit Freud hast du die Welt erfüllt; 
du kommst herab vom Himmelssaal, 
zu trösten uns im Jammertal, 
o Jesulein Süß, o Jesulein mild. 
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Bij de dienst 

Bent u voor het eerst in de Taborkerk: weet u welkom! En schiet eventueel een ouderling 
aan (als hij/zij dat zelf al niet omgekeerd heeft gedaan), voor nadere kennismaking en 
informatie. Na de dienst is er gelegenheid  nog wat na- en bij te praten, onder het genot 
van een kop koffie of thee. 

De collectes 

De eerste collecte 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 2020. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze wijkgemeente Tabor 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar 
Megchelien v.d. Broek en Ant van Donselaar, als blijk van grote waardering voor hun 
inspanningen voorafgaand en tijdens de ‘afscheidsdienst’ van de wijkpredikant.  
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Mededelingen 

Via onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te zien  en de 
kerkbrief te bekijken. Ook vindt u er het actuele nummer van het Kerkblad. 

Zondag 1 januari  

Vieren we in deze kerk een muzikaal ochtendgebed ‘met Bach het nieuwe jaar in’ – samen 
met leden van de Evangelisch Lutherse Gemeente.  
Bert Wisgerhof speelt onderstaand programma, afgewisseld met lied, lezing en gebed.  
 
Praeludium in C-Dur, BWV 547/1 
.  
“Puer natus in Bethlehem”, BWV 603 (Liedboek 515).  
“Gelobet seist du, Jesu Christ”, BWV 604 (Liedboek 470)  
“Christum wir sollen loben schon”, BWV 611 (Liedboek 516)  
Pastorale, BWV 590  
Kistorgel: Fughetta “Christum wir sollen loben schon”, BWV 696  
Kistorgel: Fughetta “Herr Christ, der einig’ Gottes Sohn”, BWV 698 (Liedboek 517).  
Kistorgel: “Wer nur den lieben Gott läßt walten”, BWV 690, 691 (Liedboek 905).  
 
Postludium: “In dir ist Freude”, BWV 615. 
 
Aanvang: 11.00 uur. Zegt het voort!  
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van hapjes en drankjes elkaar het beste te 
wensen. 
 
Dit is dus in afwijking van wat het moderamen van de AK van  de PGE communiceert in zijn 
kerstgroet: daar wordt de dienst van deze ochtend niet vermeld, zomin als de dienst van 
komende zondag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Ant van Donselaar 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 
Sopraan: Lucia van Vugt 
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Wij ontvingen onderstaand bericht – met het verzoek er ruchtbaarheid aan te geven:  
 
‘Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede besluit definitief over samenvoeging 
wijkgemeenten. 
  
De Algemene Kerkenraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden, heeft 
donderdag 15 december 2022 unaniem ingestemd met de samenvoeging van de vijf 
wijkgemeenten. Dat betekent dat vanaf 1 september 2023 de Beatrixkerk, De Open Hof, Harskamp, 
Noord en Tabor zijn verenigd in één nieuwe kerkelijke gemeente. Tezamen zullen zij als 
Protestantse Gemeente Ede de eredienst, pastoraat en diaconaat gaan vormgeven, waarbij 
nadrukkelijk ruimte is voor de eigen kleur. Emmaüs gaat vanaf 1 september 2023 financieel 
zelfstandig verder. 
  
Meer informatie hierover leest u op de website van de PGE.’ 
 

Dit betekent dat de Taborkerk in het zeventigste jaar van haar bestaan in elk geval voor 
de gemeenteleden wordt gesloten. 
Het besluit is unaniem genomen, en dát betekent dan weer, dat daar ook vanuit  de 
Taborgemeente  mee is ingestemd.  
 
 
 


