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Programma online kerstviering
Protestantse gemeente te Ouwerkerk
in de kerk van Scharendijke
Voorganger: pastor Joëlle Kooman
Organist en technicus: Marien Stouten
Fluitist: Annemarie Stouten
Met zang door enkele Ouwerkerkers
Thuis kunt u/kun je volop meezingen als
u/je dat wilt.
We wensen u/je een gezegende
Kerstviering toe!
Zang: Lied 483
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge u rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd,
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
Woord van welkom en vredegroet
We steken een kaars aan
Zang: Er is een licht ontstoken
(melodie: lied 473, Er is een roos ontloken)
Er is een licht ontstoken
waar alles donker is.
Er is een bloem ontsproten
waar grond bevroren is.
En blad voor blad ontluikt
een roos van Gods genade.
Licht in de duisternis.
Gebed
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Zang, glorialied: Lied 481: 1
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede 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 engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Schriftlezing: Lucas 2: 1 t/m 14 (vertaling 1951)
Zang: Lied 477: 2
De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
Schriftlezing: Lucas 2: 15 t/m 20 (vertaling 1951)
Zang: Lied 477: 4
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Overdenking
Instrumentaal intermezzo door Marien en Annemarie Stouten
Kerstverhaal: ‘Gestrand’ – Corien Oranje
Dit verhaal wordt afgewisseld met het lied ‘Kom, vier het feest met mij’
Tekst: Elbert Smelt, muziek: Greensleeves traditional. © Stichting Sela Music
Het eerste couplet klinkt 2 keer.
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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.
Refrein:
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.
Refrein
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.
Refrein
Dankgebed
Zegen
Zang: Ere zij God
Normaal gesproken zijn er in de kerk twee collecten.
Wij stellen het op prijs als u deze keer giften per bank geeft.
De gaven zijn bestemd voor:
1. De kerk; het mogelijk maken van deze dienst brengt de
nodige kosten met zich mee; ook hebben we in het
kerkgebouw te maken met lekkage. We bevelen deze collecte
dan ook hartelijk bij u en jou aan.
Rekeningnummer NL17 RABO 0375 1076 73 t.n.v.
Protestantse gemeente te Ouwerkerk
2. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland; deze
collecte bevelen we ook hartelijk aan. Kinderen op Lesbos
worden hiermee geholpen in de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeren.
Rekeningnummer NL35 RABO 0375 1654 52 t.n.v. diaconie Protestantse gemeente te
Ouwerkerk

Wij wensen u/jou vreugdevolle Kerstdagen toe!

