Orde voor de dienst op kerstavond
in De Kern 24 december 2018, 19.30 uur

Met medewerking van de band: New Life
Piano: Teun Bakker
Scouts
Annewien Stolk
Lector: Carina v.d. Herik
ds.
Harry Gijsen

Komt allen tezamen. couplet 1, 2, 3
Begeleiding: Teun Bakker
1

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

2

De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Zingen lied 476: 1, 2, 3, 4 Nu zijt wellekome
Begeleiding Teun Bakker
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
2

Christe Kyrie-leison, laat ons zingen blij,
daarmeed'' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.
''Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet''lem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar.''
Kyrieleis.

4 Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand''.
Ze offerden ootmoediglijk mirr'', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Het licht wordt binnengebracht door de scouts
Inleidend filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=rBWYe3Kx7OA&feature=youtu.be

De adventskaarsen worden aangestoken met het Vredeslicht, na
het aansteken van elke kaars, wordt een gedichtje gelezen door
Annewien
1. Eén kaarsje, een heel klein lichtje nog maar,
Vertelt nu aan ons: de Vrede wordt waar.
2. Twee kaarsjes, zo mooi in de donkere nacht,
Vertellen van Licht, waar ieder op wacht.

3. Drie kaarsjes, een licht voor het feest van de Heer,
Vertellen ons blij: het Vredeslicht daalt neer.
4. Vier kaarsjes, vier mooie lichtjes, zo klein,
Vertellen van God, Die met ons wil zijn.
O, Kerstlicht zo groot, schijn helder en zacht,
Vertel van de Heer, die Vrede naar ons bracht.
Bemoediging en groet
allen zingen : lied 483: 1, 2, 3 Stille nacht
begeleiding band New Life
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!
Gebed

allen zingen: 487: 1, 2, 3 Eer zij God in onze dagen
begeleiding band New Life
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Schriftlezing Jesaja 8: 23 b t/m 9: 7
De band New Life: licht van de wereld, Opwekking 595
Lucas 2: 1 t/m 20
1e overweging
De band New Life: kom laten we aanbidden,
Opwekking 529
2e overweging

muzikaal intermezzo van New Life
3e overweging
Allen zingen: 486:1, 2, 3, 4. Midden in de winternacht
Begeleiding Teun Bakker

1

2

Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons ‘t heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders, waarom speelt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

3

Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders, waarom danst gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

4

Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de nacht is niet meer ver,
bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan;
herders, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, bim bam, laat de trom, rom rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren

Collecte: de opbrengst van de collecte gaat naar het project
OMARM in Spijkenisse, hiermee worden 198 huishoudens
ondersteund en 283 kinderen.
Gebeden
Van te voren wordt aan u, met behulp van de microfoon,
gevraagd waar we voor zullen bidden.
Slotlied: Ere zij God in den Hoge
Ere zij God, ere zij God
In den hooge, in den hooge, in den hooge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den menschen een welbehagen
Ere zij God in den hooge, Ere zij God in den hooge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den menschen, in den menschen
Een welbehagen
In den menschen, een welbehagen
Een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
In den hooge, in den hooge, in den hooge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den menschen een welbehagen
Amen, amen

Gedicht
Ik hoop op jou
geliefde mens
al is het wellicht
hopen tegen beter
weten in
omdat je van me
wegvlucht of
me wegduwt
of jezelf verbergt
waarom ben je zo
bang om te worden
wie je kunt zijn
om te tonen
wat je voelt?
Ik hoop op jou
liefdevolle mens
Ik laat je nooit meer los.
(Esther Disveld, uit: De kracht van kwetsbaarheid, Tandem Felix,
Nijmegen, 2010)
Wegzending en zegen.
Gemeente zingt: amen 3x
New Life zingt: Merry Christmas...
Feliz navidad
Feliz navidad
Prospero año y felicidad
Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad
Prospero año y felicidad
I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas
From the bottom of my heart
We wanna wish you a merry Christmas
We wanna wish you a merry Christmas
We wanna wish you a merry Christmas
From the bottom of our heart

Bij de uitgang is er een presentje voor de kinderen.
U kunt op het kerkplein bij de vuurkorf chocolademelk en
glühwein drinken. Er is ook koffie, thee en limonade.

We wensen jou en u gezegende kerstdagen toe!
Morgen is het eerste kerstdag: dinsdag 25 december 2018.
Iedereen is om 10.00 uur van harte welkom in De Kern voor een
kerstviering met medewerking van de zangers van de Zingkring
die o.l.v. Ferrie Bierling de dienst zullen omlijsten met Christmas
Carols.

