Kerstnachtviering
24 december 2018 22:00 uur
Thema:
Geef mij de ogen van een kind!
M.m.v. koperensemble De Bazuin, Bert Koerselman (orgel)
Samenzang met De Bazuin buiten vanaf 21.30 uur
Orgelspel
OM TE BEGINNEN
Woord van welkom
Stilte na het aansteken van de twee kaarsen die Woord en Wereld
symboliseren.
Iedereen gaat (zo mogelijk) staan.
Zingen

Lied 477: 1, 2 en 4 (Komt allen tezamen)

Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:
In deze heilige nacht, God,
is ons een licht opgegaan.
g:
LAAT ONS BESEFFEN EN ERVAREN
DAT DIT ONS LEVENSLICHT IS.
v:
Verlicht alle donkere nachten
door het verlangen naar uw nieuwe morgen.
Buig onze angst, onze twijfel en ons ongeloof
om in geloof, hoop en liefde
g:
SCHENK ONS DE VREUGDE DIE BLIJFT,
NU EN IN UW RIJK DAT KOMT.
AMEN.
Iedereen gaat weer zitten
Kyriëgebed
Na de woorden ‘daarom bidden wij tot U’ zingen wij van
Lied 463 telkens een couplet: 6, 7 en 8.
Gloria

Lied 481 (Hoor, de engelen zingen de eer)

Groet
v: De Heer zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van kerstnacht

-2RONDOM HET WOORD
Lezing
Zingen
Lezing
Zingen (staande)

Jesaja 9: 1-6 (Bijbel in Gewone Taal)
Lied 476 (Nu zijt wellekome)
Lucas 2: 1-13 (Naardense Bijbel, 2014)
Lucas 2: 14
Samenzang: Ere zij God

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.
Lezing (staande)
Zingen
Gedicht

Lucas 2: 15-20 (Naardense Bijbel, 2014)
Lied 483 (Stille Nacht)

Wek mijn zachtheid weer (Huub Oosterhuis)

Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.
Overdenking
Muzikaal moment
Zingen

De Bazuin

Lied 494 (Vanwaar zijt Gij gekomen)

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Pastorale en diaconale mededelingen
Gebeden
Dankgebed en voorbeden
Na ‘zo bidden wij tot U’ zingen wij telkens lied 368c als acclamatie
Stil gebed
Gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
1ste rondgang:
het werk van de diaconie
2de rondgang:
de voortgang van het kerkelijk leven
Tijdens de collecten luisteren we naar orgelspel.

-3ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staande)

Lied 489 (Komt ons in diepe nacht ter ore)

Zending en zegen

Orgelspel
Uitgangscollecte Kinderen in de knel
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst. Ze brengen
Kerst door in een vluchtelingenkamp, in een donker naaiatelier of ploeterend
in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen in kerst
helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden
misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere
aandacht en steun. Doe daarom mee aan de kerstcollecte waarvan de
opbrengst bestemd is voor kinderprojecten van ‘Kinderen in de knel’,
onderdeel van Kerk in Actie.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om glühwein of limonade te
drinken en elkaar te ontmoeten.
Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op met de voorganger of
stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl
Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger ds. Hans Tissink
Ouderlingen Anne Feima / Henk-Jan Kamphuis
Diaken
Hetty Meiberg
m.m.v. koperensemble De Bazuin
Orgel
Bert Koerselman
Kosters
Marten Wignand / Bep de Groot

