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VOORBEREIDING

Welkom en Mededelingen

Uitleg van de bloemschikking

Intochtslied: Lied 442
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Laat het even stil mogen worden om ons heen en in onszelf...

Bemoediging 
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V. die trouw houdt tot in eeuwigheid.
G. EN DIE NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

Drempelgebed
V. Gezegend zijt Gij, God,  
     Koning der wereld,
     die de morgen ontbood
     en het licht hebt geroepen.
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     Donker is de wereld, duister vaak ons hart.
G. ZOEKEN WILLEN WIJ, HET LICHT VAN UW OGEN.
V. Bij uw licht zien wij elkaar:
    mensen van uw welbehagen.
    Houd uw gezicht voor ons niet verborgen.
G. ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT!

V. Wijs ons de weg, vandaag en morgen      
    en alle dagen van ons leven.
G. AMEN.

Luisterlied (orgel en trompet): Lied 473 (Er is een roos ontloken)
1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.

O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

DIENST VAN HET WOORD

1  Schriftlezing: Jesaja 40:1-5e

Zingen: Lied 98:3
3. 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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2  Schriftlezing: Lucas 2:1-7e

Zingen: Lied 483
1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge_U rijkdom ontzegd,
wordt Ge_op stro en in doeken gelegd.
Leer me_U danken daarvoor. Leer me_U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht / aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Vervolg 2  Schriftlezing: Lucas 2:8-20e

Muziek: De herdertjes lagen bij nachte

Kerstverhaal: Recept voor een bijzonder kerstdiner

Muziek: Joy to the World

Kerstboodschap anno 2020

Muziek: You Raise Me Up

DIENST VAN DE GAVEN EN DE GEBEDEN

Gedicht: Midden in onze winter
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ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT

UW NAAM WORDE GEHEILIGD; UW KONINKRIJK 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 DE BOZE.
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK,
EN DE KRACHT, EN DE HEERLIJKHEID

TOT IN EEUWIGHEID. AMEN.

Geen collectezak maar digitale duit in het zakje van de Diaconie:
Maak uw gift over op IBAN: NL86 INGB 0001 9426 43 

Wegzending en Zegen





Ere zij God,

ere zij God

in de hoge

in de hoge

in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen, in de mensen een welbehagen

in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God,

ere zij God

in de hoge

in de hoge

in de hoge!

Vrede op aarde

vrede op aarde

in de mensen

een welbehagen.

Amen, amen.


