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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

Kerstmorgen
de kleuren voor Kerst zijn wit en rood
het licht is over ons opgegaan
verdere symbolen:
de oude stam is de stronk van Isaï de voorvader van Jezus
de witte bloemen zijn het symbool van zuiverheid en onschuld
het groen van de klimop en de dennentakken geven aan: hoop en eeuwig leven:
klimop blijft, evenals dennen, altijd groen.
de takken hangen omlaag, groen werd in de Middeleeuwen ook beschouwd als
symbool van de Heilige Geest, die hier neerdaalt uit de hoge
de kaars in het centrum is het Licht van Bethlehem
het nieuw geboren kindje Jezus
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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VOORBEREIDING
- samenzang
lied 477: 1a, 2v, 3m, 4a
- welkom en mededelingen
- ontsteken van de kaarsen
advent gedichtjes
- stilte
- lied 467c
- lied 98: 1, 3, 4
- lied 467c

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen de werken van zijn handen.
- drempelgebed
v .......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 494
- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons

- loflied 468
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- moment met de kinderen
- projectlied
- lezing Jesaja 52: 7 - 10
- lied 482: 1, 3
- lezing Johannes 1: 1 - 14, 18
- lied 488
- het WOORD verwoord
- orgelsolo
- lied 476

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven delen
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Collecte KerkInActie; kinderen in de knel..!

- gebeden
. danken
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- aandacht voor het Advent project
- lied 481

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
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Ere zij God,
ere zij God.
In den hoge,
in den hoge,
in den ho - ge.
Vrede op aarde,
vre - de op aarde,
in den men - sen een wel - beha - gen.
Ere zij God, in den hoge,
ere zij God, in den ho - ge.
Vre - de op aar - de,
vre - de op aar - de,
vrede op aarde, vre - de op aar - de.
In de mensen,
de mensen, een welbehagen,
in de mensen,
een welbehagen,
een welbeha - gen.
Ere zij God,
ere zij God.
In den hoge,
in den hoge,
in den ho - ge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde,
in den men - sen een wel - beha - gen.
A - - - men, a - men.
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 52
zo

29 dec

10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Helene Perfors (koopvaardijpredikant)

_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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