LITURGIE
Kerstmorgen 25 december 2019
in de Messiaskerk te Wassenaar
“En zij wikkelden Hem in doeken”
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Orgelspel
Lied 477 vers 1, 2, 3 “Komt allen tezamen”
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Lied 477 vers 4, 5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 473 vers 1, 2 “Er is een roos ontloken”
- allen gaan zitten Kyriegebed
Lied “Heer, in dit heilige moment” Koor vers 1, 2, 3; allen vers 4
Woord van vergeving
Lied: “The first Noël” door Koor; allen “Noël, Noël, Noël, born is
the King of Israël”
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst
Projectlied
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
1e schriftlezing Exodus 34:29-35
Lied 97 vers 1, 6 “Groot Koning is de Heer”
2e Schriftlezing Lucas 2:1-12 (t/m “In doeken gewikkeld in een
kribbe”
Lied 483 vers 1, 2 “Stille nacht” Allen en Koor
3e Schriftlezing vervolg Lucas 2 vers 13-20
Lied “Rejoice the lord is King” (Charles Wesley) door het Koor
Verkondiging: En zij wikkelden Hem in doeken (Lucas 2:7)
Lied “Nimmer blonk een schoner licht” (R. Lowry) door het Koor

DIENST DER GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Lied “Hail bright morningstar” (G. F. Händel) door het Koor

Stil gebed
Onze Vader (oecumenische woorden)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw
koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

COLLECTE
1e collecte:
2e collecte:
Uitgangscollecte:

Voedselpakketten Oost-Europa
Taken College van Kerkrentmeesters
Pastoraat

De kinderen komen terug in de kerkzaal
Kinderen zingen: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht”
en allen Lied 486 “Midden in de winternacht”
-

allen gaan zo mogelijk staan

Lied 481 “Hoor de eng’len zingen d’eer (Charles Wesley, Felix
Mendelssohn)
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Lied “Ere zij God” (Koor zingt met tegenstem)

Orgelspel
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U wordt hartelijk uitgenodigd na afloop van de dienst nog een kop
koffie / thee te blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Indien u naar aanleiding van deze dienst iets wilt vragen en/of
opmerken kunt u na afloop daarvoor terecht bij de predikant en de
ouderling van dienst, in de hal van de kerk

Colofon
Voorganger:
ds J. C. van Dongen
Koor
Rejoice o.l.v. Aad de Winter
Ouderling van dienst: Bert van Ginkel
Diakenen van dienst: Jan Dalhuysen
Dirk Jan Pronk
Orgel:
Jaap Schothorst
De liturgie werd aan u uitgereikt door Hanneke Blom
Klazien Faber
Leiding crèche:
Dorottya en Annelies
Kinderwoorddienst: Bertine, Ina, Luna, Meta
Beamer:
Mieke van den Berg
Dirk Idzinga
Koster:
Peter Woudsma

U kunt zich abonneren op de PGWekelijks wanneer u deze
nog niet ontvangt. Gaarne uw e-mail opgeven aan:
info@pkn-wassenaar.nl o.v.v. PGWekelijks toezending
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