EREDIENST
25 december 2018

‘Kerstfeest’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
hobo
viool
kistorgel

ds. Tineke Flim
Grace van der Elst
Jan Meuleman
Nanny Smit
Dana en Lara Ibrahim
Willem Chr. Meyboom

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

Kerst
de kleuren voor Kerst zijn wit en rood
het licht is over ons opgegaan
verdere symbolen:
de stronk: de stam van Isaï
de stam van David
de afgevallen bladeren: mensen als afgevallen bladeren
met alle winden meegewaaid
tussen de afgevallen bladeren liggen witte dennenappels met zaad
als belofte voor vernieuwend leven
op de ondergrond ligt groen mos als teken van hoop
er bloeit een bloem, wit en stil
als geheim van leven dat tot bloei is gekomen waar het niet werd verwacht
midden in het diepste duister
in een stal
midden in de winter
komt een bloem
tot bloei
stil en wit
herders herkennen
hun Herder
engelen zingen
mensen stemmen in
ERE ZIJ GOD
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van BUITEN naar BINNEN
- orgelmuziek over diverse Kerstliederen ..
- samenzang
lied 473
lied 506: 1, 2
- welkom en mededelingen
- aansteken van de kaarsen
- stilte
- lied 467c hobo en orgel
lied 467c
lied 98: 1
467c luisteren en zingen

(wij gaan staan)

psalm 98: 2
467c luisteren en zingen
- bemoediging
- drempellied 281: 1, 3, 6
(wij gaan zitten)

- muziek, Dana en Lara spelen
- moment met de kinderen
- projectlied
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- smeekgebed
- loflied 481: 1, 3

ROND het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- lezing Jesaja 52: 7 - 10
- lied 455: 1, 6 (met notenschrift)
- lezing Lucas 2: 1 - 20
- lied 476: 1, 2, 3
- overdenking ‘ik geloof dat dit Kind de wereld verandert..’
- muziek, hobo en orgel
‘O little town of Bethlehem..’ Lewis Redner
Away in a manger..’
Dick Martens
- lied 503

van BINNEN naar BUITEN
- gaven delen
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Collecte KerkInActie; kinderen in de knel..!

- orgelmuziek over ‘Midden in de winternacht..’ lied 486
- gebeden
. danken
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- muziek, Dana speelt ‘Menuet in G’

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- de kinderen komen terug
- aandacht voor het Advent project
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- lied 484
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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