Kerstzangdienst
19 december 2021 om 15.00 uur
Thema: ’Grote Blijdschap’

Voorganger: ds. Koos Staat uit Andijk
Organist: Ina Terpstra
M.m.v. The Terples
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Gemeente: Lied 478: 1 en 4
1. Komt, verwondert u hier, mensen,

The Terples:
Carol of the Angels
Halleluja,
Hoor de engelen zingen. Vandaag is er in
Bethlehem een Koning geboren God met
ons, Emmanuel
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Gemeente: Lied 477: 1 en 4
1. Komt allen tezamen,
Bemoediging en groet
The Terples: Oh Holy Night
O heilige nacht met fel schijnende sterren Het is de nacht van de geboorte
van onze Heiland Buig voor Hem en hoor de stemmen van engelen O
goddelijke nacht, toen Christus geboren werd

In the Bleak Midwinter
In de donkere midwinter, lang geleden was er een plek nodig waar Jezus
geboren zou worden Als ik een herder was, gaf ik hem een lam, maar ik geef
hem mijn hart

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Gemeente: Als het donker wordt op deze aarde.
3

1. Als het donker wordt op deze aarde

Schriftlezing: Lucas 2: 1 t/m 7
De geboorte van Jezus
2 In die tijd kondigde keizer Augustus een
decreet af
dat alle inwoners van het rijk zich moesten
laten inschrijven.
Deze eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius over
Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich
te laten inschrijven, ieder naar de plaats
waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de
stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, 5om
zich te laten inschrijven samen
met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl
ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde
hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er
voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
The Terples: The First Noël
De eerste keer dat het kerstverhaal verteld werd, was dit aan de herders in
het veld. Noël, Noël, de Koning van Israël is geboren!

It Came Upon a Midnight Clear
Op een heldere middernacht klonk het lied van weleer Het vertelde over
engelen die een lied zongen over vrede op aarde en van mensen die van
goede wil zijn De wereld luisterde in een plechtige stilte
4

Gemeente: In de kleinste stad van Juda
( Melodie Once in royal David’s city)
1. In de kleinste stad van Juda.

Verkondiging: Grote Blijdschap
Gemeente: lied 483 1, 2 en 3
1. Stille nacht, heilige nacht!

The Terples: The Angel Gabriel
De engel Gabriël bracht een
belangrijke boodschap aan de maagd
Maria ‘Jij zal een gezegende moeder
zijn en alle generaties zullen je eren.’

Gebeden,
Gebed, Stil gebed, Onze Vader
The Terples: Walking in the Air
Ik kan met jou hoog boven de aarde vliegen Ver boven de wereld De dorpen
gaan voorbij als een droom De rivieren en de heuvels, de bossen en de
beekjes

Inzameling van de gaven
Slotlied: Laat blij het feestlied horen
(Melodie, Veilig in Jezus armen)
1. Laat blij het feestlied horen,
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Zegen
Gezongen AMEN (een keer)

Gemeente en koor:
Ere zij God

Het was fijn dat u er was of dat u thuis
mee keek .

Annie, Tineke, Sienie en Cobi
wensen u

Gezegende Kerstdagen
en een
Vredig Nieuwjaar
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