Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost , West, Noord en Zuid.

Donderdag 24 december 2020
22.00 uur

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

Kerstnacht

Toelichting Liturgische schikking Kerstnacht en Kerstmorgen 2020
De afgelopen weken stonden in het teken van Gods belofte: een Goed
Leven, waarin wij mogen bloeien in Gods Licht. In vier weken gingen wij op
weg naar Kerstmis.
We hoorden de les van de vijgenboom om waakzaam te zijn, we lazen de
profetieën over gerechtigheid en vrede die in de wereld zullen komen en
we hoorden over de engel die de geboorte van Jezus aankondigde.
En vandaag is het zover: Christus is geboren, Hij maakt een nieuw begin!

Kleur:
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Violist:
Zangers:

Wit
Ds P. van Winden
Andries van Gijn
Wim van Voskuilen
Diederik Bos
Annerieke Nentjes
Leden van de cantorij
o.l.v. Arnoud Heerings
Lector: Andries van Gijn

In de schikking zien we opnieuw de 4 flessen die verwijzen naar de 4
Adventszondagen.
We zien de schaal, die symbool staat voor de plek waar onze wieg heeft
gestaan. Hij is gemaakt van driehoekjes die verwijzen naar de verbinding
tussen het goddelijke en de mensen onderling.
We zien een kleine schaal, die symbool staat voor het nieuwe begin dat
met Kerstmis wordt gevierd. Witte bloemen getuigen van het feest van de
geboorte van de Messias.

zingen is voorbehouden aan voorganger en cantorij
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Links

Voorbereiding
Orgelspel

Wees hier aanwezig en schenk ons Uw Licht
Voor wie hun leven ervaren als een verwarrende kluwen
een ordeloos voortleven van dag tot dag
zonder arm om je heen, stem in je oor, zicht op een
horizon

Improvisatie op bekende kerstliederen

Welkom
Stilte
Rechts
Viool en piano

Ave Maria

Ch. Gounod

Voor wie klem zitten- ondernemers zonder perspectief
kinderen zonder scholing- jongeren zonder vriendschap
Voor alle mensen in deze tijd waarin de toekomst
op slot lijkt

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 2: 1, 2 (Goudimel) en 3

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Trouwe God,
U bent gekomen om ons los te maken
van onze meest geheime en hardnekkige angsten.
Geef ons een rechte rug en een onbevreesd hart,
dat niemand dient dan U alleen.
Amen

Links

Wees hier aanwezig en schenk ons Uw Licht

Allen

Voor ons allen, als we verdoofd zijn,
onverschillig worden en het licht in onszelf vergeten en
verwaarlozen
Dat licht, waar u ons van meet af aan voor bedoeld heeft
Voor uw wereld, voor uw mensen, voor onszelf bidden
wij, als we zeggen:
Wees hier aanwezig en schenk ons Uw Licht

de gemeente gaat zitten

Kyrië

Cantorij

Kyrie en Gloria uit de Mass in C

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

In beurtspraak tussen Links en Rechts
Links

Rechts

Wees hier aanwezig en schenk ons Uw Licht

Voor mensen die angstig zijn, opgejaagd en verwond,
voor slachtoffers van geweld, klein en groot
op straat en thuis,
voor wie klem zitten in bekende en vergeten oorlogen

Dienst van de Schriften

Wees hier aanwezig en schenk ons Uw Licht
Voor wie woestijnen doortrekken verlaten en dor,
voor wie het leven een nacht is zonder uitzicht,
zonder licht
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Profetenlezing

Jesaja 8: 23 – 9: 7

Zingen

Psalm 96: 1, 3

Lezing

Brief aan Titus 2: 11 - 14

4

Richard Terry

Zingen

Lied 482: 1, 3

Slotlied

Evangelie

Lucas 2: 1 – 7

Zending en zegen (cantorij)

Zingen

Lied 478: 1, 3

Evangelie

Lucas 2: 8 – 15

Zingen

Lied 506: 1, 2

Evangelie

Lucas2: 16 – 20

Cantorij

It came upon a midnight clear
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Christmas Lullaby

Collecten
Arthur Sullivan

John Rutter

Dienst van Gebeden en Gaven
Dankgebed en voorbeden
na elke intentie:

Stil gebed en Onze Vader
Viool en piano

Jesu bleibet meine Freude

J.S. Bach

Diakonale en pastorale mededelingen
Collecten
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Orgelspel

Uitleg en Verkondiging
Cantorij

Lied 487 Eer zij God in onze dagen

Bij het weggaan, aan de uitgang
de gemeente gaat staan
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1. Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht

2. Kerk

men

De diensten zijn alleen digitaal te volgen
- vrijdag 25 december
10.00 u: Kerstmorgendienst; voorganger ds Lenie Schoonderbeek
- zondag 27 december
10.00 u: ds Bert Kuipers
aansluitend opening van de expositie
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