Thema: Tel je mee…..

welkom en mededelingen

We bereiden ons voor
We zingen lied 477: 1 en 2
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
stil gebed, votum en groet, allen: Amen
aansteken van de kerstkaars en lezen van het gedichtje door Jan Kampfraath
De kaars van Kerst,
Die mag nu aan
Laat iedereen zien en horen: Jezus is geboren!
Kyriëgebed
Als glorialied horen we Angelina: Peace, vrede!
Sing a song
Sing a song for the peace of the people,
sing a song for the rights of ev'ry-one.
Sing a song for the peace of the people,
sing a song for the rights of ev'-ry-one.
Give your hand and we'll be a friend,
each to another in ev'ry place or land.
Give your hand and we'll be a friend,
each to another in ev'ry place or land.
Zing een lied voor vrede tussen mensen, zing een lied voor de rechten van iedereen,
geef elkaar een hand en we zullen vrienden zijn, op elke plaats en in ieder land.

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht
Gebed
Stilstaan bij de liturgische schikking
Moment voor en met de kinderen
Filmpje bij het project
Schriftlezing: Lucas 2: 6 t/m 20
We zingen:
Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan
blaas de fluiten aan
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan;
herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam,
laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Schriftlezing: Mattheüs 25: 1 t/m 9
Tel je zegeningen…
Overdenking

Litho van Dobbenburgh- gevouwen handen

microchip

We zingen: lied 483: 1 en 3 en een winnende hertaling
Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
***** *****
Stille nacht, veilige nacht,
zie omhoog, hemelboog.
Engelen zetten hun glorielied in:
‘Eer aan God en zijn nieuwe begin.’
Like hun ware bericht,
twitterloos, schitterend licht.
(nieuw eigentijds kerstlied, tweede prijs, M.. Kool)

Gaven en gebeden
Aandacht voor de collectes
Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Heenzending en zegen,
We zingen als slotlied: 487: 1 en 3

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.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Zegen, allen: Amen

song: sterren tellen: https://www.youtube.com/watch?v=qVy0LDMykhk1

