Vrijdag 24 december 2021

Kerstnachtdienst

Voorganger:
Ds. Niels A. Gillebaard
Organist/pianist: Diny Kotterer
M.m.v.:
Anneke Roeling, Hans Kiesewetter, Marjan de
Lange, Henk Pol en Maurits Visser

Vooraf: orgelspel

OP DE DREMPEL
welkom en mededelingen
Intochtslied: NLB 477: ‘Komt allen tezamen’
1 (allen), 2 (voorzangers:) en 3 (allen)
groet en bemoediging
v.
De Heer zij met u
g.
OOK MET U ZIJ DE HEER.
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v.
Uw zon zal nooit slapen
g.
EN DE MAAN ZAL U NOOIT VERLATEN
v.
want uw eeuwig licht zal de Heer zijn
g.
DE DONKERE DAGEN ZULLEN VOORBIJ GAAN
v.
want een kind is ons gegeven
g.
EEN ZOON ONS GEBOREN
v.
heel de aarde zal het zien
g.
HET HEIL VAN ONZE GOD
Vervolg intochtslied: NLB 477: ‘Komt allen tezamen’ 4 en 5 (allen)

AANROEPING
Gebed om ontferming met aansluitend lied: ‘Uit het duister hier
gekomen’ Tussentijds 137: 1 en 2 (voorzangers) en 3 (allen)
(melodie: Once in royal David’s city)
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glorialied: NLB 478: 1 , 2 en 4 (allen) ‘Komt verwondert u hier
mensen’

RONDOM HET WOORD
Gebed van kerstnacht
1e Schriftlezing: Jesaja 8:23 - 9:7
lied: NLB 473: ‘Er is een roos ontloken: 1, (voorzangers), 2 en 3
(allen)
2e Schriftlezing: Lucas 2: 1-20
Muziek: The Virgin’s Slumber Song
O, kind van hoop, welke schaduwen verschijnen voor je slapende
ogen? Schaduwen van een toekomst getekend door liefde en
opoffering.
O kind van belofte: welke prijs, maar ook wat een beloning!
O, sluimer zacht, kind van genade. Kind van droefheid, kind van
vreugde, kind van goddelijk geheimenis,
moge je vredige vertrouwensvolle slaap het zegel en teken zijn van
hoop. O, sluimer zacht, kind van genade.

lied: NLB 483 ‘Stille nacht’: 1 en 2 (voorzangers), 3 (allen)
verkondiging
lied: NLB 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’: 1, 2 en 3 (allen)
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GAVEN EN GEBEDEN
dankgebed en voorbeden
stil gebed
Onze Vader
slotlied: NLB 487 1 (allen), 2 (voorzangers), 3 (allen) ‘Eer zij God in
onze dagen’

Wegzending en zegen

Lied: Ere zij God in beurtzang
Ere zij God,
koor
ere zij God
gemeente
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.
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allen:

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.
Orgelspel
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