Liturgie voor de kerstdienst
van de gemeente Tull&’t Waal, Honswijk, Schalkwijk en t’goy
25 december 2020 10.00uur (vanaf 9.45 kerstliederen).
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Ook nu we weer online diensten hebben, houden we het sobere format aan: zo
houden we helemaal rekening met wie via internet met ons meeviert.

Vooraf kerstmedley vanaf 9.45 uur:
Laat het kerst zijn
Joy to the world
Een wonderlijk verhaal
Nu daagt het in het oosten
Komt allen tezamen
Intro
Woord van welkom, bemoediging&groet
Kerstkaars aansteken
HH 141 Kom vier het feest met mij
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
En zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
Geeft ons reden om kerstfeest te vieren.
Kom, vier het feest met mij,
Kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
Dat Jezus voor ons is gekomen.
In alle landen op heel de aarde
Beleven mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
Waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.
Kleur nu je leven met rood van liefde,
Met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
Want het rijk van het licht is gekomen.
Gebed
Bijbellezing Lucas 2, 1-7

HH 132 Goed nieuws.
Goed nieuws, goed nieuws.
Iedereen moet het horen.
Goed nieuws, goed nieuws,
Jezus is geboren.
Jezus is geboren.
Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet.
En gaat het soms wat moeilijk,
Hij geeft je nieuwe moed.
Hij is de allerbeste,
geen ander is als Hij.
De machtigste en sterkste,
Hij is het allebei.
Refrein
En Hij is ook een Vader,
die heel veel van je houdt.
Hij draagt je in zijn armen
als jij op Hem vertrouwt.
Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd.
Refrein
Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen.
En waar je ook naar toe gaat,
Hij laat je nooit alleen.
Refrein
Bijbellezing Lucas 2, 8-14

Psalm 149 vers 1, 2 en 3
1 Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
2 Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil'ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.
3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht
Overdenking
Liedboek 135 Hoor, de eng’len zingen d’eer

1 Hoor, de eng'len 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 eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2 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 eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
3 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 eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Dankgebed en voorbede en het onze Vader
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 den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
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.
Amen, amen.
Zegen

Uitvoerenden: ds. Marius van Duijn
te volgen via
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407 of
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945
Collecte.
Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
1.
2.
3.
4.
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