
Orde van dienst eerste kerstdag 25 december 2022
Voorganger: ds. Agnes Gooijer - Snel
m.m.v. de cantorij o.l.v. Jeanita van Eijsden en organist: Mark Louter

- Orgelspel
- Welkomstwoord en mededelingen
- Aansteken van de kaarsen en opzeggen gedichtje
- Zingen: Komt allen tezamen, NLB 477:1 en 3
- Stilte
- Bemoediging en groet
- Inleidend woord
- Zingen: Hoor, de engelen, zingen de eer, NLB 481:1 t/m 3
- De cantorij zingt: All bells in paradise, John Rutter
- Gebed
- Zingen kinderlied: Een koning is geboren, HH 126:1, 2 en 5:

Een koning is geboren,
een koning, een koning.
Een koning is geboren,
heb je ’t al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby’tje zo klein.
Voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de koning zijn.

Waar is Hij dan geboren,
die koning, die koning?
Waar is Hij dan geboren?
Ik denk in een paleis.
O nee, die koning die ik ken,
de machtigste van al,
Die kwam niet in een mooi paleis,
maar in een arme stal.

Hoe kan ik Hem dan vinden,
die koning, die koning?
Hoe kan ik Hem dan vinden?
Weet jij misschien de weg?
Die koning is dichtbij je,
Je hoeft niet ver op reis.
Vraag Hem in ’t kribje van je hart,
dan wordt het een paleis.
Dan wordt het een paleis!

Project kindernevendienst :
- Zingen projectlied:

Het is Kerst, wij vieren samen,
Jezus komt bij ons op aard’.
Alle volken roepen ‘amen’!

J ezus is het wachten waard.
Wij begroeten Hem als koning,
Ook al komt Hij zonder pracht.
Onze wereld wordt Gods woning,
Kijk, zijn ster verlicht de nacht.



- Groet
- Gebed bij de opening van het woord
- Schriftlezing: Micha 5:1-4a (t/m “..en hij brengt vrede.”) en Matteüs 1:18-25
- Zingen, samen met de cantorij: In de nacht gekomen, NLB 505:1 t/m 3

1 en 2: allen, 3: cantorij
- Verkondiging
- Zingen: Ik kniel aan uwe kribbe neer, LvdK 141:1 t/m 3
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Inzameling van de gaven en tonen van de foto’s van de kerstwandeling
- Zingen: Eer zij God in onze dagen, NLB 487: 1 t/m 3
- Heenzending en zegen
- Zingen: amen, amen, amen

De cantorij zingt: Go, tell it on the mountain (NB andere versie dan uit het NLB)
Afsluitend zingen we samen het refrein van NLB 484 (graag projecteren!)

Orgelspel


