Mededelingen:
Het Kerkelijk Bureau is tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten.
Op 2 januari is het vanaf 8.45 uur weer open.
Uitnodiging: kinderen groepen 1 tot en met 8
Op Kerstmorgen, maandag 25 december, willen we de kinderen van de
groepen 1 tot en met 8 uitnodigen om voor aanvang van de dienst in de zaal
van de crèche te verzamelen. Ze krijgen dan elke een glas met een lampje.
Tijdens het openingslied, 'Komt allen tezamen', lopen de kinderen dan in
optocht de kerkzaal binnen. Aan deze 'intocht' doen ook de peuters en de
kleuters mee. De coördinatie is in handen van de leiding van de
kindernevendienst.
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Afscheid en herbevestigen van ambtsdragers
We zijn verheugd om u te kunnen melden dat Ab-Jan Jacobse,
Arma Kooiker, Ies Rinkel, Nanda Punt en Rob Augusteijn hebben aangegeven
nog een termijn als ouderling door te willen gaan. Zij zullen worden
herbevestigd op zondag 7januari 2018. In deze dienst nemen we ook afscheid.
Na heel veel jaren gaat Wim Jonker, de langstzittende ouderling, ons verlaten.
We danken Wim van harte voor zijn jarenlange inzet, een kerkenraad zonder
Wim is eigenlijk niet voor te stellen. Ook nemen we afscheid van Arla Heins die
de afgelopen jaren vol vuur het College van Diakenen leidde. We danken haar
voor haar geweldige bijdrage en zullen haar input zeker missen in de
kerkenraad en het moderamen. Na afloop van deze dienst heeft u gelegenheid
om elkaar alle goeds voor 2018 toe te wensen, we heffen na de koffie met
elkaar het glas.
Bericht van de kindernevendienst
Rond schoolvakanties kan het voorkomen dat de twee groepen last minute
samengevoegd worden. Dit is het geval als er slechts 1 of 2 kinderen bij één
groep aanwezig zijn. In dat geval streven we er wel naar dat elk kind op zijn/
haar eigen niveau een verwerking van het verhaal krijgt aangeboden.
De leiding van de kindernevendienst is nog steeds dringend op zoek naar
versterking. Vindt u het leuk om met kinderen om te gaan en wilt u eens
vrijblijvend kennismaken met het werk bij de kindernevendienst? Dan bent u
van harte welkom om op zondagochtend eens mee te draaien met één van de
groepen. Stuur in dat geval een e-mail naar vanlieshouthanneke@gmail.com

Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

voorganger: ds. Erica Scheenstra
organist: Jamie de Goei
ouderlingen: Henk Goossen en Liesbeth Verhoeff

Uitnodiging Kerkcafé top 2000
Muziek die raakt!! Zou dit iets te maken hebben met dat onzichtbare draadje
tussen God en mensen?
Donderdag 28 december is er het Kerkcafé top 2000 met twee life
muziekgroepen: Pop –up koor: “Just between” uit Nuland
Close harmony groep: “Just 4 You” uit Vught
Zij spelen gekozen, gevoelige nummers uit de top 2000.
Laat je raken en kom naar het Kerkcafé top 2000 op 28 december tussen
19.00u en 21.00u.
Iedereen is welkom; jong en oud en neem gerust vrienden of vriendinnen mee!
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diakenen: Jelske Faber en Klaas Faber
met medewerking van koperensemble
D.E.S. uit Hedel
koster: Robert Smit

Voor aanvang van de dienst speelt het ensemble
Welkom namens de kerkenraad
Stilte
VOORBEREIDING
Allen gaan staan

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Aanvangslied - Lied 477 - “Komt allen tezamen”
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
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.
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.
Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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Uitzending en zegen allen:

Samenzang, onder begeleiding van het ensemble, buiten op de
trappen van de kerk en op het plein.
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de 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 de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
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Overdenking
Muziek door het ensemble
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collecte - 1. Diaconie
2. Kerk
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk , de kracht
en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

Drempelgebed - door de ouderling van dienst:
Schepper God,
soms breekt uw licht
in mensen door, onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk
uw licht.
Gedenk ons die als hij
geboren zijn eens en voorgoed,
die uit zijn mond
uw naam hebben gehoord
die moeten leven
in de schaduw van de dood
hem achterna..
Bemoediging - door ouderling van dienst:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:

Allen gaan staan
Slotlied - Lied 481 - “Hoor, de engelen zingen de eer”
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels troon,
here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
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Allen gaan zitten
Gebed uit de nood van onze wereld, afgesloten met -

Allen gaan staan
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Glorialied - Lied 498 - “Betlehem, o uitverkoren stad”
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.
In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze redder zijn.
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.
Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
“Ere in de hoge”zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Groet - door de voorganger:
De Heer zij met u
allen:

Allen gaan zitten
Gebed van deze kerstnacht
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Lezing uit het Oude Testament - Jesaja 9: 1-7
Muziek door het ensemble
Evangelie-lezing - Lukas 2: 1-13
Zingen - Lied 487 - “Eer zij God in onze dagen”
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,
Gloria in excelsis Deo.
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.
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.
Evangelie-lezing - Lukas 2: 15-20
Zingen - Lied 476: 1, 2 en 3 - “Nu zijt wellekome”
(nb: deze melodie is in ’s-Hertogenbosch ontstaan!)

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Christe Kyrieleison laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.
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