LITURGIE KERSTAVOND 2018 Carnisse Haven
Zingen vóór de dienst:
477 Komt allen tezamen
486 Midden in de winternacht
478 Komt, verwondert u hier, mensen
Welkom
Stilte
Zingen 476 Nu zijt wellekome -1a, 3c, 4a
Groet, bemoediging
v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIJN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot voorbij de grenzen van ons leven
g. EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND MET ONS BEGON
Drempelgebed
v. Soms maakt het geen verschil,
of we onze ogen openen
of gesloten houden;
donker is het in de wereld
g. HEER, WORDT GEBOREN ONDER ONS
v. Wij zouden wel licht willen zien,
daarom zijn we hier
omdat we een gerucht hebben gehoord
omdat we een ster hebben gezien
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied zal worden
en dat de ster op Uw komst wijzen zal.
g. HEER, WORDT GEBOREN ONDER ONS
Gemeente gaat zitten

v. Heer, wilt U ons laten zien
hoe groot het verschil is
tussen de nacht waarin wij wakker liggen
van angst en verdriet
en deze nacht waarin U verschijnt. Wij bidden U:
g. HEER, WORDT GEBOREN ONDER ONS
v. Maak ons tot lichtbrengers in Uw Naam
In de nachten die komen gaan
In de dagen van duisternis
waarin wij bestaan.
g. AMEN

Adventskaarsen worden aangestoken
v. Ontsteken wij hier deze nacht
als een vlam van hoop
voor al wie in verwarring is…
g. EEN LICHT VAN VERLANGEN
Eerste kaars wordt aangestoken

v. Voor wie omziet in wrok,
verteerd wordt door haat,
uitziet naar warmte en vrede…
g.EEN LICHT VAN LIEFDE
Derde kaars wordt aangestoken

v. Voor wie bang en verslagen is,
de wanhoop nabij,
één en al ontreddering…
g. EEN LICHT VAN MOED
Tweede kaars wordt aangestoken

v.: Voor wie ziek is,
geen zin meer ziet,
geen fut meer heeft…
g. EEN LICHT VAN LEVEN
Vierde kaars wordt aangestoken

Zingen 506 Wij trekken in een lange stoet- 1c, 2a, 4a
Lezing Jesaja 9: 1- 7
Aansteken van de kerstkaars
Zingen 491 Kind ons geboren 1 ste keer cantorij. 2de keer allen
Lezing Lucas 2, 1-7
Zingen 483 Stille nacht- 1, 2 en 3

Lezing Lucas 2, 8-15
Zingen: 487 Eer zij God in onze dagen
Lezing Lucas 2, 15-20
Zingen 503 Wij staan aan een kribbe: 1a, 2c, 4a
Overweging
Zingen 505 In de nacht gekomen: 1c, 2a, 3a
Gebeden
Collecte 474 Loof God, gij christenen, maak Hem groot 1, 2, 3 ,5 en 6 (allen?)
484 Go tell it on the mountain (alleen blazers?)
Zingen: Nu zijt wellekome, Levensherbergier,
met al jouw deuren open voor mens en dier,
die ooit hebt gesproken van een wereldparadijs,
waar er wordt gebroken met macht als levenswijs.
Kyrieleis
Nu zijt wellekome, Jezus, deelgenoot
van mensen die nog dromen voorbij aan dood:
leven met zovelen en daarmee gelukkig zijn,
alles willen delen en toch niet minder zijn.
Kyrieleis
Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij,
die als een kind wil wonen, herboren vrij,
in het land van morgen dat de lieve vrede kent,
waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend,
kyrieleis.
Zegen
Zingen: Ere zij God
Bij het verlaten van de kerkzaal: Gloria -Taizé
Tekst: Gloria, Gloria in excelsis deo, Gloria, Gloria, alleluia, alleluia

