
KERSTMORGEN
25 december 2021

Viering in De Fontein



Medewerkers aan de viering:

Voorgangers Ruth Pruis en ds Marga Baas
Ouderling van dienst     Hans Vissers
Lector Marleen Betten
Organist Carel van Aurich
M.m.v. het blazersensemble: 
Ingeborg Kroon: dwarsfluit
Babette Meijers :klarinet
Nanda Medema: klarinet
Jaap Medema :      klarinet
Eisse Medema:      basklarinet
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Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken  -  moment van stilte

Openingslied “Komt allen tezamen” LB 477 vers 1, 4, 5
(allen gaan staan)

4. O kind, ons geboren,
    liggend in de kribbe,
    neem onze liefde in genade aan!
    U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
    Komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden die koning.

5  Zingt aarde en hemel,
    zingt nu engelenkoren,
    zingt alle scharen rondom de troon:
    Glorie aan God en vrede voor de mensen!
    Komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden die koning.
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Gezongen groet “Met vrede gegroet” LB 430
1x voorganger, 1x allen 
   

Bemoediging 
v  Onze hulp is de Naam van de ENE
a  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Lied “Uit uw verborgenheid”

Gebed om ontferming en gezongen kyrie LB 301a
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Glorialied " Prijs de Heer” LB 468 vers 1, 3, 4

3. Laat uw loflied samenvallen
    met het lied der heiligen allen,
    dat de hemelen weerschallen
    van die jubelende wijs.

4. Aan de koning uitverkoren,
    uit een maagd voor ons geboren
    moet ons hele hart behoren
    onze lof en eer en prijs.

RONDOM HET WOORD

Gebed van de Kerstmorgen

Oudtestamentische lezing Jesaja 52, 7-10
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Lied “Om Sions wil” LB 176 vers 1 en 2

2. Uw luister gaat als dageraad
    voor alle volken blinken.
    Gij draagt voortaan een nieuwe naam
    die God u toe zal denken.
    o kroonjuweel, o donk're gloed,
    o kleinood Gods dat flonk'ren moet
    met glans die Hij zal schenken.

Evangelielezing Johannes 1, 1-18

Blazersensemble
- See amid the wintersnow
- Once in royal David’s city

Overweging
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Blazersensemble
- Away in a manger
- O little town of Bethlehem-
- Nowell

Lied “Vanwaar zijt Gij gekomen” LB 494

2  Gij zijt ons doorgegeven
    een naam, een oud verhaal
    uw woorden uitgeschreven
    in iedere mensentaal.
    Ons eigen levenslot
    met uw geluk verweven,
    zo zijt Gij onze God.
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3  Gij zijt in ons verloren
    wij durven U niet aan,
    uw stem in onze oren,
    uw komst in ons bestaan.
    Een woord van vlees en bloed
    een kind voor ons geboren,
    een mens die sterven moet.

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen en toelichting op de inzameling

Voorbeden met acclamatie LB 368c

Stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGENING
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Slotlied “Hoor, de engelen zingen de eer” LB 481

 2  Hij, die heerst op 's hemels troon,
     Here Christus, Vaders Zoon,
     wordt geboren uit een maagd
     op de tijd die God behaagt.
     Zonne der gerechtigheid,
     woord dat vlees geworden zijt,
     tussen alle mensen in
     in het menselijk gezin.
     Hoor, de engelen zingen de eer
     van de nieuwgeboren Heer!
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3   Lof aan U die eeuwig leeft
     en op aarde vrede geeft,
     Gij die ons geworden zijt
     taal en teken in de tijd,
     al uw glorie legt Gij af
     ons tot redding uit het graf,
     dat wij ongerept en rein
     nieuwgeboren zouden zijn.
     Hoor, de engelen zingen de eer
     van de nieuwgeboren Heer!

Kerstwensen

Zegenbede (besloten met)

Orgelspel

GEZEGENDE KERSTDAGEN!

Op de voorzijde: 
Jean-Marie Pirot (1926 – 2018) ofwel Arcabas, Detail van veelluik
over de geboorte en kindertijd van Jezus
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