Maak het mee

ADVENT EN KERSTPROJECT van de
kindernevendienst
ZINGEN: project lied MAAK HET MEE
Allen
Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.
Links
Ver boven alle tranen,
de ruzies en de strijd,
brengt Hij de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.
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MUZIEK
WELKOM
ZINGEN lied 506: 1, 2, 3 en 4
Wij trekken in een lange stoet
Aansteken van de kaarsen op tafel
BEMOEDIGING
ambtsdrager: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
ZINGEN lied 503: 1, 2, 3 en 4
Wij staan aan een kribbe
GEBED voor de nood van de wereld
LOFLIED (staande) lied 482: 1, 2 en 3
Er is uit ’s werelds duistere wolken

Rechts
Uit diepte, kou en donker
brengt Hij je naar het licht.
Een nieuw begin, een wonder.
Dat is een vergezicht.
Links
Wie hoopt kan blijven wachten,
al weet hij niet hoe lang.
Want buiten zijn gedachten
komt nu al iets op gang.
Rechts
De hemel helpt je hopen
met woorden in de nacht.
Houd dan je oren open,
want God wekt nieuwe kracht.
Allen
Nu wordt het licht geboren.
Zo kwetsbaar als een kind
laat God hier van zich horen.
De vrede overwint.
Bij het BINNENDRAGEN VAN DE BIJBEL
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6) in
samenspraak:
Voorganger:
De HEER zegene ons en behoede ons,
Allen:
de HEER doe Zijn aangezicht over ons lichten
en zij ons genadig,
de HEER verheffe Zijn aangezicht over ons
en geve ons vrede.
KERSTEVANGELIE: LUKAS 2: 1-20
(Bijbel in gewone taal)
1

2 In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus
bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het
2
Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat

dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de
3
provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld
worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.
Daarom gingen alle mensen op reis.
4-5

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in
Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de
familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef
ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met
Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
6
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het
7
kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een
jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde
hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor
hen nergens plaats om te slapen.
8
Die nacht waren er herders in de buurt van
Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.
9
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het
licht van God straalde om hen heen. De herders
10
werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet
bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele
11
volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder
geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem,
12
de stad van David. En zo kunnen jullie hem
herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een
doek gewikkeld.’
13
En plotseling was er bij de engel een hele groep
14
engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God
in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van
wie God houdt.’
15
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De
herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar
Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd
is. Laten we gaan kijken.’
16
Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze
17
Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen
de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel
18
over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was
19
verbaasd over het verhaal van de herders. Maria
probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef
nadenken over wat de herders gezegd hadden.
20
De herders gingen terug naar hun schapen. Ze
eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien
en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de
engel gezegd had.

ZINGEN: lied 477: 1, 2, 3, 4 en 5
Komt allen tezamen
VERHAAL
ZINGEN: lied 475: 1, 2 en 3
Ik mag hier aan uw kribbe staan
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED

ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.
SLOTLIED (staande) lied 487: 1, 2 en 3
Eer zij God in onze dagen
ZENDING EN ZEGEN
SLOTMUZIEK waaronder uitgaanscollecte
****************************************
U en jij zijn van harte welkom om een kop koffie,
thee of glas limonade te drinken in de
gemeentezaal
***************************************
OUD EN NIEUW
met oudjaar is er zowel in de middag (15.00 uur) als
’s avonds (19.00 uur) een dienst in de Bergkerk. In
de middagdienst gaat mw. Sity Smedinga voor. In
de avonddienst ds. Martine Nijveld.
Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een zondag. Dan
vieren we samen als Wijkgemeente West.
Iedereen is welkom in de Bergkerk. Om 10.00 uur is
er koffie mét nieuwjaarswensen. En om 10.30 uur
begint de dienst. Ook na de dienst is er koffie, thee
& ruimte voor ontmoeting.
En natuurlijk kunt u uw zelfgebakken en
overgebleven oliebollen en appelflappen
meenemen. Dan kunnen die op deze dag worden
geserveerd!
De diensten met Oud & Nieuw hebben een eigen
sfeer.

