van de Protestantse
Gemeente Nijmegen
Orde van dienst voor Kerstmorgen 25 december 2019
Voorganger: Marije Klijnsma ; ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en Désirée Schalk
Organist: Arjen Uittenbogaard ; muziek van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij, en op de bugel Roland de Jong
Orgelspel

SCHRIFTLEZING: Jesaja 52,7-10

WELKOM
We gaan staan
A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de kaarsen
Intredelied:

Komt allen tezamen (477)

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
K: Wees hier in ons midden
Geef ons openheid en rust
om uw Woord van licht en vrede
geboren te laten worden
G: Amen
We gaan zitten
Zingen:

Nu zijt wellekome (476)

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.
De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.
Zingen:

Midden in de winternacht (486)

SCHRIFTLEZING: Johannes 1,1-14
Zingen:

Kind ons geboren (491)

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Stille nacht (483)

GEBEDEN
acclamatie:
gezamenlijk

367k Hoor ons bidden, God, en luister
Onze Vader (tekst voorin Liedboek)

KYRIEGEBED
MEDEDELINGEN, COLLECTES en muziek
Zingen:

Eer zij God in onze dagen (487)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

De kinderen komen terug:
Klein kerstspel en Projectlied

GROET
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer (481)

GEBED

Zingen: Amen, amen, amen

ZEGENBEDE

