Kerstmorgen 2020 vanuit de Havenkerk te Alblasserdam

‘Een kleine kerst’
voorganger: ds. Carol van Wieren
organist: Harry Heystek
m.m.v. zanggroep vanuit Havenkerk, Ontmoetingskerk, Elthetokerk.

Orde van dienst
* Orgelspel
* Welkom door de ouderling.
* Lied: ‘Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem’
Hemelhoog 157: 1, 2 en 4

1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!
4. Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

2. Al bent U nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

* Bemoediging en Groet
* Gebed
* Luisterlied: ‘Lied van eenheid, bemoediging voor Kerst’
* Schriftlezing: Micha 5: 1-4
* Lied: ‘Bethlehem, o uitverkoren stad’
Liedboek 498: 1 en 3

Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

* Schriftlezing: Lucas 2:1-14
* Lied: ‘Gloria, in excelsis Deo’
Hemelhoog 134 (canon)

* Verkondiging.
* Luisterlied: ‘Hark the herald angels sing’
* Lied: ‘Eer zij God in onze dagen’
Liedboek 487

1. Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept op aarde vrede uit
Gloria in excelsis Deo (2x)

2. Eer zij God die onze Vader
En die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toe gekomen is
Gloria in excelsis Deo (2x)

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vree, kyrieleis
Gloria in excelsis Deo (2x)

* Dankgebed en voorbeden, Onze Vader.
* Lied: ‘Geef vrede door van hand tot hand’
Liedboek 1014

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.

* Wegzending en zegen
* Orgelspel

4. De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

