Kerstviering
Maandag 25 december 2016

Geloof, hoop en liefde
Protestantse Gemeente Laren ( Gld.)
Voorganger: ds.Jaap Jonk
Orgelspel: Stefan Potman
Trompet: Dirk Jan Bronsvoort

We luisteren naar muziek
Woord van welkom
Moment van stilte
Orgelmuziek terwijl de kaarsen worden aangestoken
We gaan staan
Samenzang:
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!
De hemelse eng'len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!
O, Kind, ons geboren, sluim'rend in de kribbe
Neem onze liefd' 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!
Begroeting
We gaan zitten
Lied met de kinderen “Immanuël” van Marcel en Lydia

Kindermoment “Geloof ”
Samenzang
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!
Gebed

Lied met de kinderen “Op weg naar het licht!”
Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!
Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal.
Wat staat er in de sterren? Wat belooft dat allemaal?
Vrede op aarde? Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim, dat de hemel hun verteld.
Want kijk, daar aan de hemel tussen al die sterren in,
Staat opeens een heel bijzondere, waard om te bewonderen.
Wijst die op een nieuw begin?
Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!
De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen.
Ze komen in beweging, maar waar brengt dat licht hen heen?
Vrede op aarde? Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim, dat de hemel hun vertelt.
Want kijk, daar aan de hemel, gaat die ene ster hun voor.
En de wijzen trekken in de nacht aangewakkerd,
Onverwacht ook voor ons een lichtend spoor.
Sterren, sterren, sterren, sterren
Evangelielezing, Lucas 2 ver1 t/m 20

Kindermoment “hoop”

Samenzang melodie “Nu sijt wellekome”
Wees van harte welkom
Pasgeboren kind
Zo kwetsbaar klein en weerloos
Zo teerbemind.
Wees van harte welkom in een wereld diep verward
Welkom in ons huis, in ons leven, in ons hart.
Kom in ons hart.

Wees van harte welkom
Kleine zonnestraal,
Zo’n levensgroot geschenk,
Voor ons allemaal.
Wees van harte welkom als een vaste zekerheid,
Blijk van pure liefde en vrede in de strijd.
Kom in ons hart.
Verkondiging
Orgel en trompetspel
Kindermoment “liefde”
Samenzang
Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in excelsis Deo
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is
Gloria in excelsis Deo
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis
Gloria in excelsis Deo

Gebeden:





Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven



Eerste rondgang voor de diaconie
Tweede rondgang voor de kerk

Slotlied
Ere zij God, in den hoge,
Vrede op aarde, In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen,
Amen.
Zegen
De collecte bij de uitgang is voor het hulpfonds van “kerk in Actie”
Kinderen in de Knel; hulpprojecten voor kinderen in de derde
wereld.
Na de kerkdienst bent u hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie
of thee, of een glaasje fris.

Top2000-kerkdienst op vrijdag 29 december in Laren
In de Top2000 staan veel nummers die emoties teweeg brengen,
kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige nummers
gaan expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’,
van Joan Osborne. Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan
over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost.
De dienst wordt voorbereid door een groep enthousiaste
muziekliefhebbers uit de Protestantse Gemeentes Harfsen en Laren.
Dit jaar zijn we te gast in de kerk te Laren. Naast mooie filmpjes zal
de muziek dit jaar live gebracht worden door Duo Toevallig Harfsen,
Sing-It en de Weekendkrachten. De toegang van deze Top2000
kerkdienst is gratis. Wel is er gelegenheid voor een vrije gift.
We hopen u te zien op vrijdagavond 29 december. Vanaf 7 uur staat
de koffie met wat lekkers voor u klaar. Om half 8 starten we de
dienst die ongeveer een uur zal duren. Na afloop is er gelegenheid
een drankje te halen aan de bar en wordt u getrakteerd op een
hapje.
(Betsie) ga.grotentraast@hetnet.nl & gekewilgenhof@kpnmail.nl

Wij wensen u een gezegend nieuw jaar!

