ORDE VAN DIENST KERSTNACHT 2021
Kerstmuziek youtube en orgelmuziek (organist).
Welkom ouderling van dienst
Koor: Marvellous birth:
Dit is de tijd tussen de wonderlijke geboorte en het komende nieuwe jaar. We hebben gebeden en onze
zonde weggedaan, maar voelen nog steeds onze angst. Nu beginnen wij opnieuw. Een jaar, een maand, een
manier om te leven. Drie koningen zijn onderweg. Een kind is geboren in een conflict, maar hij brengt ons
vrede en geeft onze wereld een nieuwe dag. De wonderlijke geboorte.
Koor: Tollite Hostias:
Brengt offers en aanbidt de heer in zijn heilige woning.Dat de hemelen zich verblijden en de aarde jubelt in
tegenwoordigheid van de Heer Want hij komt, Alleluja
bemoediging en groet
Inleiding op de dienst
Koor: Jul Jul, Stralande Jul
Kerst, kerst stralende kerst,
schijnsel boven witte bossen
Hemelse kronen met glinsterende lichten,
twinkelende bogen in al Gods huizen.
Psalm die keer op keer gezongen wordt,
eeuwig verlangen naar licht en vrede.
Kerst, kerst stralende kerst,

Kom, kom, gezegende kerst,
daal neer op je witte vleugels,
over bloed en wapengekletter,
over het menselijke zuchten
over families op weg naar vrede,
over jongeren wier dagen voorbij gaan
kom kom heilige kerst,

Lezing: Jesaja 9:1-6
Kaarsjes aansteken voor mensen in het donker
Koor: ‘Jesus Child’, J. Rutter
Vertaling: Heb je het verhaal gehoord over Bethlehem, over het Jezus kind, gekomen uit de hemel, geboren
in een stal uit de maagd Maria.
Een engel zegt tegen herders: haast je naar Bethlehem om het Jezus kind te vinden, het licht van de wereld.
Jezus kind, dat veilig slaapt op Maria’s knie, bewaar mijn ziel en breng mij naar het paradijs, om mee te
doen met de engelen die jou lof zingen.
Heb je gehoord over de koningen uit het oosten die de ster volgen en hem geschenken geven terwijl ze voor
zijn bed knielen.
Zing halleluja broers en zussen, aanbid het kind en prijs zijn moeder. “Glorie aan God!” zingen de engelen,
luister naar het verhaal van het Jezus kind
Lezing: Lucas 2:1-20
Overweging
God Whispers Love
God fluistert Liefde, en Maria groet een engel,God fluistert Liefde, en engelen zien het licht
God fluistertLiefde, Zijn Zoon is nu onder ons God fluistert Liefde, in deze stille heilige nacht.
Ontvang zijn geschenk dat komt rond middernacht, deze gift van liefde en licht.
Het woord dat vlees is geworden, Immanuel is met ons, God komt in menselijke gedaante, zoals beloofd
door Jesaja, De koning der koningen is geboren. Kerst is gekomen, bereid je hart voor Jezus, een kostbaar

babytje, een eenvoudige stal biedt hem onderdak. Kerst is gekomen, het brengt ons hoop en vreugde. God
fluistert: Liefde, en geeft aan ons Zijn licht
Gebeden
Mededelingen en collectedoel
Koor: Koppangen
Het is stil rondom in deze vredige winternacht
Uit de kerk in het dal zie ik kaarslicht schijnen
ik bleef staan in dit winterse paradijs
Toen ik het koor hoorde zingen dwars door donker en ijs
De lichtstralen achter de kerkramen
verbinden de aanwezigen in de hoop dat er iets groots staat te gebeuren
En ik weet dat zij die van ons zijn heengegaan, hetzelfde dachten als ik:
Wij zijn als kleine vlammetjes in het donker, als sterren aan de hemel
En ik zie hoe ze glinsteren en vervagen voor mijn ogen
en de waarheid komt dichterbij als een ongedacht wonder
we zijn gevangen in dit moment als de afdruk van een hand
op een oud bevroren raam of als een voetstap in het zand
Voor even ben ik eeuwig, dat is het enige dat ik weet,
Ik ben hier en we delen onze dromen en onze bestemming
Het is koud hier buiten, de sneeuw is wit, maar ik ben warm van binnen
Ik ben warm want ik weet dat mijn vertrouwen mij leidt.
Zegen
Orgel en youtube

