Kerstmorgen 25 december 2018
in de Adventskerk 9:30 uur
‘LICHT DAT IEDER MENS VERLICHT’

-2DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Bij binnenkomst:

Lied 498 (1 t/m 3 cantorij;
laatste 2 regels vanaf vers 3 door allen; 5 allen)

Woord van welkom
De beide kaarsen op de tafel die verwijzen naar het Woord in de Wereld
worden aangestoken met licht van de Paaskaars
Stilte
De gemeente gaat staan
Zingen
Lied 477: 1, 2 allen; 3 cantorij; 4, 5 allen
Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:
Wij danken U, Schepper van leven,
want Gij hebt Licht gebracht in de duisternis.
g:
VERLICHT OOK ONS MET UW LICHT!
v:
Het is soms zo donker in de wereld.
Wij verlangen naar Licht dat ieder mens verlicht.
g:
LAAT UW LICHT ONS LEIDEN.
v:
In uw Licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen.
Geef dat wij ons niet voor elkaar verbergen.
g:
ZEGEN ALLEN MET UW LICHT!
AMEN.
De gemeente gaat zitten
De kaars voor Kerst wordt aangestoken door een van de kinderen.
We zingen hierbij
(tekst: Geertje de Vries/melodie: Lied 444/bron: Bonnefooi)

1 Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

2 Nu gaat de hemel open,
het licht schijnt overal.
En wie het ziet mag hopen
dat vrede komen zal.

Er worden nog meer lichtjes ontstoken voor de nood van de wereld
Zingen van kyrie en gloria
2, 4, 6, 7 allen

Lied 470: 1, 3, 5 cantorij;

Groet
v: De Heer zal bij U zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gezongen gebed voor Kerstmorgen Lied 466: 1, 3, 5, 7 allen; 2, 4, 6
cantorij
De kinderen komen naar voren.
Als de kinderen het licht ontvangen hebben zingen we:

-3Projectlied Advent en Kerst 2018 ‘Geloof met me mee’
(tekst: Erik Idema/melodie: Tjeerd van der Ploeg)

1 Een stralende ster, een woord in de nacht Bewaar in je hart dat God aan ons dacht.
2 Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing
Genesis 1: 1-5
Antwoordpsalm Lied 98d met refrein II:
voorzang door cantorij, refrein allen
Evangelielezing Johannes 1:1-14
Zingen
Lied 488: 1 t/m 5
Overweging
Muzikaal meditatief door de cantorij

‘O nata lux de Lumine’

(uit Lux Aeterna van de componist Morton Lauridsen, vertaling: Kees Meijer, e.a)

O nata lux de lumine,
Jesu redemptor sæculi,
dignare clemens supplicum
laudes precesque sumere.

O Licht geboren uit Licht,
Jezus verlosser van de wereld,
verwaardig U, Zachtmoedige,
de lofzangen en de gebeden aan te nemen
van uw smekelingen

Qui carne quondam contegi
dignatus es pro perditis,
nos membra confer effici,
tui beata corporis.

Gij, die eens tot vlees wilde worden
Om hen die verloren waren
maak ons tot ledematen
van uw gezegend lichaam.

Stilte
Zingen

Lied 826: 1, 2 3

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Diaconale en pastorale mededelingen
Gebeden
Dankgebed en voorbeden waarbij we telkens zingen: Lied 368c
Stil gebed
Gezongen Onze Vader Lied 369b
Inzameling van de gaven terwijl we zingen Lied 478: 1 t/m 4
1ste rondgang:
Het werk van de diaconie
2de rondgang:
Het kerkelijk leven in Zwolle
Tijdens de collecte kunnen ouders hun kind(eren) ophalen uit de oppas.
Aansluitend komen de kinderen van de kindernevendienst terug.

-4ZENDING EN ZEGEN
Slotlied

Lied 487: 1, 2, 3

Zending en zegen met gezongen Amen (Lied 431b)

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 koffie, thee 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
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