Protestantse Kerk De Lichtkring
Lunenburgdreef 70, 2135 DV Hoofddorp

Kerstmorgen, 25 december 2018
Ouderling van dienst is Hans v.d. Helm
Diaken is Anneke v.d. Helm
Het orgel wordt bespeeld door Marianne Voskamp
Robin Jonkman speelt trompet
Lector is Margo Veltman

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hartelijk welkom in deze dienst waarin Ds. Coen Wessel voorgaat.
Wij wensen u een gezegende dienst toe.
DE VOORBEREIDING
SAMENZANG
Lied 477, Komt allen tezamen: 1 en 3
Lied 484, Go, tell it on the mountain
Lied 475, Ik mag aan uwe kribbe staan: 1 en 3
Welkom
Wij staan op en worden stil voor God
Drempelgebed (ovd)
Groet
Vg:
De Heer zij met U
Gem: OOK MET U ZIJ DE HEER
Vg:
Gem:
Vg:
Gem:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Intochtslied: Lied 476, Nu zijt wellekome: 1, 3 en 4
We gaan zitten

De kaars wordt aangestoken: De kaars van Kerst, die mag nu aan
Laat ieder zien en horen:
Een grote ster is opgegaan
De koning is geboren.
Kyrië en gloria
Gezongen kyrie: Lied 997, – en vele duizenden ontheemd, gevlucht
Tussenspel Robin Jonkman en Marianne Voskamp
Glorialied: Lied 487, Eer zij God in onze dagen
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
KERSTSPEL

Lied: “Maria zoude naar Bethlehem gaan”
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Kerstavond voor de noene
en Jozef zou al met haar gaan
om haar gezelschap te hoeden.
Het hageld’ en ‘t sneeuwde en ‘t was er zo koud
De rijm lag op de daken
En Jozef tot Maria sprak
‘Maria, wat zullen wij maken?’
Maria die zeide: ‘Ik ben er zo moe;
laat ons een weinig rusten!’
‘Laat ons een weinig verder gaan;
aan een huizeke zullen wij rusten!’
Lied 486:1 en 2: “Midden in de winternacht”
Lied 469 “Ik ben een engel van de heer” vers 1,2,3,5 (alleen door engelen
gezongen)
Lied 483: 1 en 3 “Stille nacht, heilige nacht”
Lied: “Kling, klokje klingelingeling” (kinderen kunnen met muziekinstrumenten
meedoen)
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Laat de boodschap horen:

‘Christus is geboren’.
Voor die blijde klanken
willen wij God danken.
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Kindje geeft ons leven
zal ons vrede geven,
laat een loflied schallen
vrede voor ons allen.
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Na het zingen van dit lied wordt de kaars aangestoken en gaan de kinderen van groep 1-8 met Lian
van Uxem en Kathleen Ritsema achter het licht aan naar de kindernevendienst. De kinderen hebben in
de nevendienst hun eigen dienst met gaven en gebeden en komen voor het slotlied bij ons terug.
Lezing: Lucas 2: 1 – 20, In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat ...
Zingen: Lied 478, Komt, verwondert u hier mensen: 1, 3 en 4
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel/ trompetspel
Zingen Lied 481, Hoor, de engelen zingen de eer
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
Collecten en mededelingen
Mededelingen
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie: kinderen in de knel
De 2e collecte is bestemd voor Wijkkerk
Voor het slotlied komen de kinderen terug uit de nevendienst
De kinderen uit de crèche worden opgehaald.
Het laatste hokje op de poster wordt geopend.
Slotlied, staande, Lied 473, Er is een roos ontloken: 1 en 2

Zegen
De gemeente antwoordt zingend met:

Lied: ERE ZIJ GOD.

De uitgangscollecte is bestemd voor Centraal kerkenwerk

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD
VOOR KOFFIE, THEE OF FRIS !

