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Kerstmorgen 25 december 2012

Protestantse Gemeente Heinkenszand
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Voorganger: Mathilde Meulensteen
Ouderling van Dienst: Arda Verbrugge
Organist: Adrie Slabbekoorn
Met medewerking van Julio Melio, gitaar
Julio Melio speelt met de fingerstyle stijl. Dit is een stijl om gitaar te
spelen waarbij heel veel je vingers gebruikt. In de Fingerstyle stijl worden
de bas, de akkoorden en de melodie tegelijkertijd gespeeld.
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Welkom
Intochtslied: Gezang 138: 1,3,4

3.
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

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.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Kyrie gebed
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Glorialied: Gezang 134

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,
gloria in excelsis Deo.

3.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Muziek: Blos (Harry Sacksioni)

Gebed bij de opening van het woord
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Zingen: Psalm 98: 1,2,3

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

1e lezing: Lucas 2: 8-20
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Muziek: Miyazaki's Dream (Tommy Emmanuel)
2e lezing: Johannes 1: 1-14
Zingen: Tussentijds 140: 1,2

2. Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
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.
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Overdenking
Zingen: Gezang 146:1,4,5,6,8

4. Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.
5. U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't englenheir van Bethlehem.
6. Geloofd die komt in 's Heren naam!
Wij christnen zeegnen U te zaam,
U, vredevorst, der vaadren wens,
U zaligmaker, God en mens!
8. Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
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Collecte
Muziek: One Christmas Night (Tommy Emmanuel)

Gebeden

Slotlied: Ere zij God.
Ere zij God, ere zij God
In den hoge,in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde , vrede op aarde.
In de mensen , in de mensen een welbehagen, in de mensen een
welbehagen
een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge ,in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een
welbehagen,
een welbehagen.
Amen, amen.

Zegen
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