PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op kerstmorgen 2019, 10.00 uur
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, dhr. Gerard van Reenen,
violist, mw. Femke van Reenen
gedicht, Emma van der Laan
cantor/lector, mw. Grietie Hollenga
diaken, mw. Immy Klöpping
ouderling, dhr. Douwe Hollenga
mmv kindernevendienstleiding en alle kinderen
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
aansteken advents- en kerstkaars
een kind zegt:
Kijk!
Alle kaarsen branden.
Overal licht.
Het is kerst.
Het kind is geboren.
Jezus de redder.
eerste lied, Liedboek nr. 496
[hierna: allen gaan zitten]
begroeting, uitlopend in gebed van toenadering (Liedboek blz 920)
kyrië, na het kyriëgebed: Liedboek nr. 301H; 1e keer cantor, 2e keer allen.
gloria, Liedboek nr. 474; 1.2.5.6
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DE SCHRIFTEN
afronden project
projectlied

In het donker van de nacht, zingt de hemel mensen voor.
Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je levenskracht.
[refr]
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet.
In het kleine Bethlehem krijgt Gods liefde een gezicht.
Hij brengt vrede, hoop en licht. Ga op weg dan vind je hem!
[refr]
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kerstspel - in zes scènes
na elke scène zingen we samen
na scène 1: Liedboek 520, 1
na scène 2: Liedboek 520, 2
na scène 3: Liedboek 520, 3.4.5
na scène 4: De herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte / zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden getrouwe de wachte / zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen / hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen - ’t liep tegen het nieuwe jaar.
na scène 5: Liedboek 486, 1
na scène 6: Liedboek 520, 6
lied Liedboek nr. 505, 1: cantor; 2 en 3: allen
lezing uit het oude testament
Jesaja 11, 9-10
lied Liedboek nr. 495; cantor: 1; allen 3
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 2, 1-12
lied Liedboek nr. 495, 4 [hierna: allen gaan zitten]
overweging
muziek, orgel en viool
a. O Kerstnacht, schooner dan de dagen / b. O kindeke teer
gedicht
GEBEDEN EN GAVEN
lied: “Mary had a baby”
Solo: Mary had a baby - - A: Yes Lord
Solo: Mary had a baby - - A: Yes my Lord
Solo: Mary had a baby - - A: Yes Lord
A: The people keep-a coming and the train done gone
Solo: What did she name him? - - A: Yes Lord
Solo: What did she name him? - - A: Yes my Lord
Solo: What did she name him? - -A: Yes Lord
A: The people keep-a coming and the train done gone
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Solo: She named him King Jesus - -A: Yes Lord
Solo: She named him King Jesus - - A: Yes my Lord
Solo: She named him King Jesus - - A: Yes Lord
A: The people keep-a coming and the train done gone
Solo: Oh, where was he born? - - A: Yes Lord
Solo: Where was he born? - - A: Yes my Lord
Solo: Where was he born? - - A: Yes Lord
A: The people keep-a coming and the train done gone
Solo: Born in a manger - - A: Yes Lord
Solo: Born in a manger - - A: Yes my Lord
Solo: Born in a manger - - A: Yes Lord
A: The people keep-a coming and the train done gone.
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed, onzevader
inzameling van de gaven
diaconie : Kerk in Actie- Kinderen in de knel
kerk: onderhoud gebouwen

ZENDING EN ZEGEN
mededeling: voor alle kinderen in de kerk
slotlied Liedboek nr: 487
zegen besloten met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie
kerkdienst op internet beluisteren: de diensten vanuit de Stefanuskerk zijn
tijdelijk niet te beluisteren.
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