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Zingen in de nacht

Muziek
-als het klokje luidt worden we stil –
Samenzang:
‘Door het donker hier gekomen’ (Tegen het donker 33, mel. Love
Divine): koor 1, allen 2, 3 en 4
‘Komt allen tezamen’ (lied 477) allen
‘While shepherds watched their flocks by night,’
koor 1 en 2, allen 3, koor 4 en 5, allen 6
koor

While shepherds watched their flocks by night,
All seated on the ground,
The angel of the Lord came down,
And glory shone around.
"Fear not!" said he (for mighty dread
Had seized their troubled mind);
"Glad tidings of great joy I bring
To you and all mankind

allen

koor

The heavenly Babe you there shall find
To human view displayed,
All meanly wrapped in swaddling bands,
And in a manger laid"
Thus spake the seraph; and forthwith
Appeared a shining throng
Of angels praising God, who thus
Addressed their joyful song:
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allen "All glory be to God on high,
And to the earth be peace;
Good will henceforth from heaven to man
Begin and never cease"
‘Komt verwondert u hier mensen’ (lied 478)
allen 1, koor 2 en allen 4
Harpspel
Welkom
- allen gaan staan Bemoediging en groet:
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
Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft
De vrede van God zij met u!
Amen
Wij zingen ‘Stille nacht’ (lied 483)
- allen gaan zitten –
Inleiding op de viering en een vraag ….
Gebed van de Kerstnacht
met als responsie na ‘……
En daarom: in deze nacht’:
zingen wij het duister stuk
Wij zingen ‘Uit het duister hier gekomen’ (Tussentijds 137)
(melodie: Once in Royal Davids City’)
Profetenlezing: Jesaja 9, 1 - 6
Wij zingen ‘Kind ons geboren’ (lied 491): 1e keer: koor, 2e keer: allen
Lezing: Lukas 2, 1 - 20
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Wij zingen ‘Een lied klinkt in de wereldnacht’ (Tegen het donker nr.36)
koor 1, 2 en 3, allen 4
Meditatief moment
Harpspel
Verhaal: De engel die de weg kwijt was
Wij zingen ‘Heel de hemel is een lied’ (melodie lied 481)
Mededelingen en Collecten
Voorbeden
Gelegenheid een lichtje aan te steken, ondertussen kan gezongen
worden:
Gods groot erbarmen, Christus omarmen,
Geest van de liefde op jou gericht.
Moge genade je helen en warmen,
brengen door donkerte nar het licht.
(Iona I, 46)
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Wij zingen ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’ (lied 479): 1, 2 en 4
van elk couplet zingt het koor de eerste twee regels, rest allen
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Zending en Zegen
Amen
Wij zingen als slotlied ‘Eer zij God in onze dagen’ (lied: 487) : 1, 2 en 3

Bij de uitgang kunt u het Kerstnummer van de Open Deur meenemen.

Op het kerkplein of in de Koningshof
is er voor ieder chocolademelk en Glühwein.

Aan deze dienst werkten o.a. mee:
ds.Teun Kruijswijk Jansen
Anneke van Dijk (ouderling)
Dianne Rietveld (diaken)
Ellen Bol (lector)
Aad van balen (verhaal)
Maartenskerkgemeente Adhoc-koor o.l.v. Bert Boer
Arjan Veen (muziek)
Arianne Schipper (harp)
Marianne Boer (viool)
Kees Kraan, Rob en Victor van Weelden (kosterij)
Conny Sonneveld (voorbereiding)
Afbeelding voorpagina: Host of angels door Mike Moyers,
MikeMoyersFineArt.com

Wij nodigen u en jullie ook graag uit voor de Top2000 kerkdienst
op 19 januari 2020 om 11.00 uur.
www.top2000kerkdienst.nl/doorn

Wilt u meer weten van onze Maartenskerkgemeente:
Kijk eens op www.protestantsegemeentedoorn.nl
L18571
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