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Maria en het Kind.. Marc Chagall
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_____________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
solozang
trompet
trombone

ds. Harry Doornbos
Rienk Koopmans
Marco ‘t Hart
Janneke Schoemaker
Annemarie Timmer
Mattijs Doorten
Suzanne Baai

VOORBEREIDING
- welkom
- muziek voor koperblazers en orgel
variatie over ‘Nu zijt wellekome..’
lied 476

- stilte
- lied 98 1 solozang

2

3 instrumentaal

4 solozang

- 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 loslaat de werken van zijn handen.
- lied 477

1 solozang en koperblazers

3

3 solozang

5 solozang en koperblazers

- gebed voor de Kerstmorgen
- lied 473 koperblazers en orgel
1 solozang

4

2 instrumentaal

3 solozang

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- muziek voor trombone en orgel
‘Quem Pastores Laudavere’ Chorale Prelude
Healey Willan (1880-1968)

- gebed bij de opening van de Bijbel
- lezing Exodus 1: 15 - 17, 22 - 2: 10
- luisterlied 811 ‘Zoals een moeder zorgt..’
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- lezing Johannes 1: 1 - 14
- lied 488 koperblazers en orgel
1 solozang

3 instrumentaal
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5 solozang en koperblazers

- het WOORD verwoord
- lied van de nieuwe aarde..

tekst Harry Doornbos

1 solozang en koperblazers
Het Woord, dat neerdaalt uit de hemel,
schept licht in onze duisternis.
Hoe machtig , o God, is Uw Naam op aarde,
Uw hand in de geschiedenis.
2 solozang
Uit kindermonden, uit mensenhanden
komt, HEER, Uw grootheid aan het licht,
als Gij Uw Geest in ons doet landen;
de aarde krijgt een nieuw gezicht:
3 solozang en koperblazers
de wapens worden afgezworen,
de liefde ploegt de aarde om
en zaait de vrede in de voren:
de oogst zal groot zijn, vreugde alom!

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
de diaconale inzameling is vandaag bestemd voor

‘kinderen in de knel..’
u kunt uw gift voor deze letterlijk- en figuurlijk broodnodige actie
overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
o.v.v. Kinderen in de knel.

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
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- muziek voor koperblazers en orgel
variatie over ‘Hoor, de eng’len zingen ‘d eer..’
lied 481

Hoor, de eng’len zingen ‘d eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede ‘d op aard, ’t is vervuld;
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen ‘d eer
van de nieuwgeboren Heer!

- v woord, zending en zegen
a Amen (gesproken)
- luisterlied

‘Nog voor chaos, leegte, afgrond van donker..’
‘Missa Solemnis’

tekst
Huub Oosterhuis
muziek Tom Löwenthal

Nog vóór chaos, leegte, afgrond van donker,
nog vóór licht werd, hemel, zon over aarde,
was het woord en sprak het woord
en werden wij mensen.
In het woord is zwijgen tasten waken
in het woord is wachten luisteren horen in het woord ontstaan wij, mensen uit mensen.
In het woord is zon en aarde voor allen,
grond die draagt, licht, verte, rozen, rivieren,
wijd onder wolken wegen en steden,
huizen van mensen.
Die ons voor de dood niet hebt geschapen,
die ons hult in taal opdat wij leven,
spreek ons voort,
dat niet verstommen wij, deze mensen.

de bloemen, namens de gemeente, gaan deze Kerstmorgen naar
familie ds. Harry en Conny Doornbos aan de Koekoekslaan
(Oostvoorne)
dhr. Willem Chr. Meyboom
aan de Kaaistraat
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