‘Komt verwondert u hier, mensen’

Kerstnachtdienst 2019
Messiaskerk Wassenaar

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Allen gaan staan
Lied 477: allen 1, 3 en 4; cantorij: 2 Komt allen tezamen
Bemoediging en groet
Vgr: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr: Vrede zij U!
Allen: Ook met u zij de vrede van de Heer!
Allen gaan zitten
Lied 482 Er is uit ’s werelds duistere wolken
Gebed
Lezing Lucas 2: 1-7
Cantorij: lied 443 De engel Gabriël komt aangesneld
Lezing Lucas 2: 8-14
Lied 481: allen 1 en 3; cantorij: 2 Hoor, de engelen zingen de
eer
Lezing Lucas 2: 15-20
Cantorij: Once in Royal David’s city: 1, 2; allen: 6

1.Once in Royal David’s city
Stood a lowly cattle shed.
Where a mother laid her baby
In a manger for His bed.
Mary was that mother mild,
Jesus Christ that little child.
2.He came down to earth from Heaven,
Who is God and Lord of all.
And his shelter was a stable,
And his cradle was a stall.
With the poor and mean and lowly,
Lived on earth our Saviour Holy.
6.Not in that poor, lowly stable,
With the oxen standing by,
We shall see Him; but in Heaven,
Set at God’s right hand on high,
When, like stars, His children crowned
All in white, shall wait around.
Overweging
Lied 478: 1, 2 en 4 Komt, verwondert u hier, mensen
Dankgebed en voorbeden
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.
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.
Lied 483: allen 1 en 3; cantorij 2 Stille nacht, heilige nacht
Collecte onder orgelspel
Cantorij: Three Kings of Orient
Iedereen kan na 4e en 5e couplet het refrein meezingen
1. We three kings of Orient are;
Bearing gifts we traverse afar,
Field and fountain, moor and mountain,
Following yonder star.
o

Refrain:
O star of wonder, star of night,
Star with royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Guide us to thy perfect light.

2. Born a King on Bethlehem’s plain
Gold I bring to crown Him again,
King forever, ceasing never,
Over us all to reign. Refrain:
3. Frankincense to offer have I;
Incense owns a Deity nigh;
Prayer and praising, voices raising,
Worshiping God on high. Refrain:

4. Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes a life of gathering gloom;
Sorr’wing, sighing, bleeding, dying,
Sealed in the stone cold tomb. Refrain:
5. Glorious now behold Him arise;
King and God and sacrifice;
Heaven sing Alleluia,
,
Alleluia the earth replies. Refrain:
Allen gaan zo mogelijk staan
Zending en zegen
Lied: ‘Ere zij God’
Orgelspel
U wordt hartelijk uitgenodigd om na afloop van de dienst in de
voorhal na te praten en elkaar gezegende Kerstdagen te wensen.
Er is koffie, thee, limonade, glühwein en krentenbrood.

Ter Informatie
* Voorganger: ds. J.M. de Klerk
* Ouderlingen van dienst: Jetty van Westering
* Diakenen: Gina van Kesteren, Edward Blom
* Commissie van ontvangt: Jaap en Marty Terpstra
* Orgel: Nico Visscher
* Gelegenheidscantorij o.l.v. Cees van Delft
* Beamer: Jan Bruinsma
* Koster: Jan van Santen
Afbeelding voorkant: Pieter Breughel de Oude, ‘Census in Bethlehem’

Kerkdiensten rond Kerst en Oud- en Nieuw:
Woensdag 25 december, Kerstmorgen gaat voor ds. J.C. van
Dongen. M.m.v. Rejoice
Dinsdag 31 december, Oudjaarsdienst in de Willibrorduskerk,
Kerkstraat 77. Aanvang 19.00 uur. Voorgangers: diaken George
Brink en ds. Jilles de Klerk. M.m.v. Pro Deo (koorzang)
Woensdag 1 januari 2020: Nieuwjaarsbegroeting. Vanaf 10.00 uur
koffie met nieuwjaarswensen, 10.30 uur ochtendgebed.
Voorganger: ds. Jilles de Klerk

Via PGWekelijks wordt u wekelijks geïnformeerd over de
kerkdiensten en het gemeenteleven in en om de kerken van
de Protestantse Gemeente Wassenaar
U kunt zich voor deze digitale nieuwsbrief opgeven door een

mail te sturen naar info@pkn-wassenaar.nl.

