ORDE VAN DIENST
24 december 2020 22.00 u
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
De dienst is te volgen via: https://youtu.be/K5-JdJW9hII
voorganger:
organist:
lector:

dhr. Bert Bakker
Marc Schippers
Jansje Scheurwater

met muzikale medewerking van:
Henrike Schippers: vleugel, Mirjam IJsseldijk: zang
en Theo-Hans Kuijvenhoven: hobo

Voor de dienst:
Muziek: W. Mudde: ‘Er is een kindeke geboren op aard’ (hobo en orgel)
z:

Lied 481: 1, 2, 3 Hoor de engelen zingen de eer

WELKOM
l.
Woord van welkom en mededelingen
We gaan staan
INTOCHTSLIED
z:

Lied 479: 1, 2, 3, 4 Een lied weerklinkt in deze nacht
we gaan zitten

STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!
BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de
HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt
heeft!

DREMPELGEBED
v.
U wekt in ons hoop, want u hebt naar ons omgezien
g.
in ons donker bent u dichtbij gekomen,
v.
groot, en tegelijk kwetsbaar als een kind
g.
bevrijdt u ons van waar wij in verstrikt zijn geraakt.
v.
Een weg van vrede ontvouwt zich
g.
help ons om stappen te zetten op die weg.
v.
Een nieuwe morgen gloort
g.
schijn op ons met uw licht
v.
en op allen die nog wonen in de schaduw van de dood.
g.
Amen

Kerstnacht

z:

lied 477: 1, 2, 4 Komt allen tezamen

l:

gedicht: MENS GEWORDEN (Sytze de Vries)

z:

Lied: Stille nacht (arrangement Stef Bos)

GEBED IN DE KERSTNACHT
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
Eerste lezing: Lucas 2:1-7
z:

Lied 486: 1, 2 Midden in de winternacht

Tweede lezing: Lucas 2: 8-19
g.

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

UITLEG
Maria blikt terug en vooruit
Muziek: A. Adam ‘O Holy Night’ (zang, piano en harmonium)
z:

Lied 475: 1, 2, 3 Ik mag hier aan uw kribbe staan

GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
v
Oproep tot geven: 1ste collecte: Kika. 2de collecte: Kerk
DANKGEBED en VOORBEDEN
Voorbeden met lichtjes.
Tijdens de voorbeden klinkt zachte muziek en zang
0:
De kaarsjes worden aangestoken
Dans nos obscurités (Als alles duister is)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Dona la pace (Geef ons vrede)
Geef ons de vrede, o Here,
aan wie vertrouwen op U.
Geef ons de vrede, o Here,
geef ons de vrede.

Beate Heinen - Kom tot ons, scheur de
hemelen, Heer (vgl. Lied 437)

g.

Oecumenisch 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.

ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan
SLOTLIED
Z:
Lied: Waar eens David werd geboren ( Once in Royal David’s City), Sytze de Vries
Waar eens David werd geboren
wordt een kind in ‘t stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,
hem is alle plaats ontzegd.
Maar – en dit geheim is groot,
hij troont op Maria’s schoot!

Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.

In de armen van zijn moeder
wordt de liefde zijn tegoed.
Daar leert hij van harte zingen
van de God die wond’ren doet.
Liefde leidt hem totterdood,
tot hij rust vindt in haar schoot.

Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.

UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen
Muziek: G. Tartini ‘Andante Cantabile‘ (hobo en orgel)
Wij wensen u gezegende Kerstdagen

