Maartenskerk
25 december 2018
Kerstmorgen
orde van dienst

Geroepen naar het Licht

Muziek
Samenzang:
Lied 478 ‘Komt, verwondert u hier, mensen’ :
Intrada (trompet), solo/cantorij 1, allen 2 en 4
Lied 484 ‘Go, tell it on the mountain’: allen refrein, cantorij coupletten
Lied 486 ‘Midden in de winternacht’
lied bij de afbeelding ‘Triptyque de la Nativité’

Welkom
(allen gaan staan)
Cantorij zingt: ‘Welkom’
Bemoediging
Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
zijn naam zal zijn: Immanuel, God met ons.
Eer aan God in de hoogste hemel
Groet
Vrede op aarde voor alle mensen
die hij liefheeft.
De vrede van God zij met u en jou!
Amen
Aansteken van de Kerstkaars
cantorij:

Gij die de mensen zoekt om onder ons te wonen.
Wees welkom onder ons.

allen:

Gij die de mensen zoekt om onder ons te wonen.
Roep ons bij onze naam.

(allen gaan zitten)
Gebed van de kerstmorgen
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Wij zingen Psalm 98 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
voorafgegaan en afgesloten met antifoon door cantorij
antifoon: Licht straalt heden over ons, de Heer is geboren.
allen 1, cantorij 2 , allen 3 en 4
antifoon door cantorij

Met de kinderen: De Nachtduif
Wij zingen het Projectlied: ‘Komt een duif gevlogen’ (Govaart/Winter)

Vliegensvlug brengt hij die boodschap, hoop voor mensen in de knel.
Hij wijst ons de goede richting als hij zijn verhaal vertelt:
Van een kind dat is geboren, God met ons, dat is zijn naam;
het verbindt wat is gebroken, kind dat mee op weg zal gaan.
Kijk, daar komt die duif gevlogen. Mooi, dat hij mijn schouder vindt,
in mijn oor fluistert hij zachtjes: misschien ben jij wel dat kind.
(nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Inleiding op de lezingen
Eerste lezing profetenlezing Jeremia 3, 14 - 16
Wij zingen ‘Blijde boodschap’
(uit: Zangen van zoeken en zien, lied 679)
cantorij 1, allen 2 en 3
Tweede lezing evangelielezing Lukas 2 : 8 - 20
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Wij zingen ‘Waar herders waakten bij hun vee’
(uit: Liefste lied van overzee 2 en Zangen van zoeken en zien, 679)
solist 2; allen 3, cantorij 4 en 5, allen 6
Gesprekje met uw buurman/vrouw:
Met wie op de plaat kun je je identificeren?
Muzikaal moment
Verkondiging
Stilte
Wij zingen ‘Uit het duister hier gekomen’ (uit Tussentijds 137,
melodie: ‘Once in royal Davids city’) cantorij 1, allen 2, 3 en 4
Mededelingen en collecten
(Ondertussen muziek voor orgel en trompet)
Gebeden
Afgewisseld met lied: ‘Gij die roept’ (Zangen van zoeken en zien, 587)
cantorij: coupletten en eerste refrein, allen volgende refreinen
…..
Onze Vader
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen uit de crèche
opgehaald worden.
Wij zingen als slotlied lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’
allen 1, cantorij 3, allen 2
Zending en Zegen
Amen
Cantorij zingt ‘Gloria’
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis
(Vertaling: Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.)
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Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kerk met koffie
en thee.
Het is mogelijk om met de predikant in de buurt van het Doopvont
na te praten.

Wij nodigen u en jullie ook graag uit voor de Top2000 kerkdienst
op 27 januari 2019 om 11.00 uur.
Stem ook op uw drie favoriete nummers via
www.top2000kerkdienst.nl/doorn

Wilt u meer weten van onze Maartenskerkgemeente:
Kijk eens op www.protestantsegemeentedoorn.nl

Aan deze dienst werkten o.a. mee:
ds.Teun Kruijswijk Jansen
Marijke van Balen (ouderling)
Jos Sinninghe (diaken)
Bonne Pander (lector)
Lars Geluk (kaars en duif)
Margreet Morelissen (kindernevendienst)
Aad van Balen (crèche)
Arjan Veen (muziek)
Dick Hunnersen (trompet)
Cantorij o.l.v. Alyde Touwen
Jon de Gier (beamteam)
Fred Ekhart (kosterij)
Afbeelding : Triptyque de la Nativité, Alain Thomas, Nantes
L18571
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