ORDE VAN DIENST
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. Corinne Groenendijk
Orgel/piano: Marc en Henrike Schippers
Hobo: Theo-Hans Kuijvenhoven
m.m.v. de cantorij

25 december 2018
kerstmorgen

Ter inleiding:
Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien,
mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal.
Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt
het kind dat God dichtbij brengt.
Vandaag vieren we voluit kerst. Er is veel mooie bekende kerstmuziek.
Theo-Hans Kuijvenhoven op hobo en Marc en Henrike Schippers op orgel
en piano maken deze dienst samen met de cantorij en ons allen tot een
muzikaal feest.
Bij de bloemschikking: Ik geloof in het Licht
Op een witte ondergrond staat een ster die helemaal verlicht is. We zien
een windlicht met een witte kaars en een witte schikking die straalt. Het
Licht der wereld is gekomen.
VOOR DE DIENST
can :Jesus richte mein Beginnen, J.S. Bach
Jesus richte mein Beginnen
Jesus bleibe stets bei mir,
Jesus zäume mir die Sinnen,
Jesus sei nur mein Begier,
Jesus sei mir in Gedanken,
Jesu, lasse mich nicht wanken!
muziek

P+P

:

(vierhandig)- kerstliederen

O

:

Woord van welkom en mededelingen

Jezus richt mijn beginnen,
Jezus blijft altijd bij mij,
Jezus beteugel mijn zinnen,
Jezus wees alleen mijn
verlangen,
Jezus wees in mijn gedachten,
Jezus, laat me niet aarzelen!

VOORBEREIDING
welkom

we gaan staan
intochtslied

G+ can

:

lied 477: 1, 2 en 4

2. De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning
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we gaan zitten
stil gebed
groet, bemoediging

V

:

G

:
:

G
V

:
:

Aansteken van kaars(en)

k

:

psalm

G

:

Onze hulp is de naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die ons zijn liefde en trouw laat zien,
want vannacht is Jezus voor ons geboren.
ZING VOOR DE HEER EEN NIEUW LIED
want wat God beloofd heeft
en waar wij naar verlangd hebben,
is werkelijkheid geworden!
ZING VOOR DE HEER EEN NIEUW LIED
Vrede en alle goeds wordt ons gegeven
door God, onze Vader
en door Jezus, zijn Zoon.

lied 98: 1, 2 en 3

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
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3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

kyrie

V

:

smeekgebed afgesloten door: lied 301h

gloria

Lied 474: 1a, 2 can, 4a , 5 can en 6 allen

2.Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.

5.Hij wordt een knecht en ik een heer:
wat win ik veel daarbij!
Waar vindt men zoveel gulheid weer
als Jezus heeft voor mij,
als Jezus heeft voor mij.

4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs:
Hij neemt ons vlees en bloed
En geeft ons in zijns Vaders huis
Zijn eigen overvloed,
Zijn eigen overvloed.

6.En nu ontsluit Hij weer de poort
van ’t schone paradijs.
De cherub staat er niet meer voor.
God zij lof, eer en prijs!
God zij lof, eer en prijs!

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed

V

:

met de kinderen

V

:

gesprek

evangelie
Lukas 2

V

:

verhaal naar

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd
wordt voor het project.
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lied

can+ G

:

lied 473: 1- cantorij, 2- allen

2.Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

Profetenlezing

L

:

Jesaja 52: 7-10

acclamatie

G

:

lied 482: 1 en 3

3.Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal hetendie zoon zal ons tot vader zijn!
uitleg

V

:

muziek

hobo+ p :

Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Verkondiging
J. H. Fiocco: Arioso
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lied

can+G

:

Joy to the world 1 en 2 can, 3 allen
tekst: Isaak Watts, muziek: G.F. Händel

1.Joy to the world, the Lord has come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing,
and heaven and nature sing
And heaven, and heaven and nature sing

2.Joy to the world, the Saviour reigns
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills, and
plains
Repeat the sounding joy,
repeat the sounding joy
Repeat, repeat the sounding joy

3.He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love,
and wonders of His love
And wonders, wonders of His love
GAVEN EN GEBEDEN
inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. Kinderen in de knel
2. kerk

muziek

hobo en piano/orgel

gebeden

V+D

:

Voorbeden … afgesloten door:

G

:

lied 491

:

ONZE VADER (oecumenische tekst)

C. Franck: Piece V pour Hautbois et Piano

stil gebed
G
ZENDING EN ZEGEN
De kinderen komen terug uit de nevendienst.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche.
Kerstlied met de kinderen ki+ G

:

Goed Nieuws

:

lied 481

Hierna gaan we staan.
slotlied

G
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2. Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit eenmaagd
Op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
Tussen alle mensen in
In het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen d’eer
Van de nieuwgeboren Heer!
uitzending

V
can

:
:

muziek

O

:

3.Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Zegen
amen
J.S. Bach: 'Der Tag, der ist so freudenreich’

Bij de uitgang ligt de speciale kersteditie van de zondagsbrief.
Neemt u een exemplaar mee?
De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen.

-6-

-7-

