Orde van dienst Kerstmorgen 2017 in Open Hof
Hartelijk welkom! Fijn en bijzonder om deze morgen

Wij zingen Psalm 98:1,3,4

de komst van Jezus Christus in onze wereld te vieren.

Wij zingen de antifoon 467c

Bij deze dienst mogen kinderen van ong. 4-12 jaar aan

Bemoediging en groet, waarna wij gaan zitten.

het begin van de dienst een lichtje binnenbrengen,
later is er Kinderdienst (na het Klein Kerstoratorium),

De 4 kaarsen van Advent worden aangestoken, de

en voor de allerkleinsten is er crèche (op de eerste

kinderen plaatsen hun kaarsjes bij de liturgische

verdieping). Wij wensen u een gezegend Kerstfeest!

schikking. Daarna kunnen de kinderen bij hun ouders
zitten.

Aan deze dienst werken mee:
Open Hof Cantorij, o.l.v. Willem Blonk

Ontfermingsgebed, door het zingen van ‘U Jezus

Cora Greevenbosch, fluit

Christus loven wij’ (470:1, cantorij 2, 3, cantorij 4, 5)

Marianne van Wijngaarden, hobo

Wij horen over Gods bewogenheid

Charlotte Potgieter, viool

Loflied, door het zingen van ‘Eer zij God in onze

Frank den Herder, orgel en piano

dagen’ (487)

Voorganger: ds. Fulco Timmers
HET WOORD
Liednummers verwijzen naar Liedboek – Zingen en

Gebed bij de opening van de Schrift

bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.

Jesaja spreekt
Wij zingen het Projectlied 1 en 7 (in canon)

Samenzang voor de dienst

Klein Kerstoratorium (Verzameld Liedboek 391-3)

1. ‘Stille nacht’ (483)

Met daarin de lezingen:

2. ‘Komt allen tezamen’ (477)

Lucas 2:1-15, Johannes 1:1-10 en Jesaja 9:1-5

3. De cantorij zingt ‘Noël Nouvelet’

De kinderen mogen tijdens de herhaling van ‘Kind ons
geboren’ naar hun eigen ruimte gaan.

De kinderen komen binnen en mogen vooraan op de

Stilte

kussens zitten, voor straks het aansteken van de

Verkondiging

Adventskaarsen.

De kinderen komen terug. Zij gaan naar de Kerststal
toe.
VOORBEREIDING

Welkom door ouderling van dienst

Muziek van Bach:

Stilte

Orgelkoraal ‘Vom Himmel hoch, da komm’ich her’

Intochtslied (staand)

De cantorij zingt ‘Vom Himmel hoch da komm ich her‘

De cantorij zingt de introïtusantifoon 467c

De cantorij zingt ‘Gloria in excelsis Deo’

De kinderen bij de Kersstal zingen voor ons: ‘Er is een

ZENDING EN ZEGEN

kindeke geboren op aard’, waarna ze naar hun ouders

Slotlied: ‘Go tell it on the mountain’ (484)

gaan.

Zegen
Beantwoord met: ‘Ere zij God’
GEVEN EN BIDDEN

Muziek na de dienst …

Inzameling van de gaven
Waarbij we zingen: ‘Komt verwondert u hier

De dominee gaat als eerste uit de kerkzaal om

mensen’ (478:1,2)

iedereen een hand te kunnen geven bij de uitgang. Er

En waarbij de cantorij zingt ‘Hodie Christus natus est’

is voor iedereen ook iets lekkers te drinken en te

(Andriessen)

snoepen in de Ontmoetingsruimte.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Met gezongen ‘Heer ontferm U’

Fijn dat u er was vandaag!

Meer informatie over Open Hof vindt u op de
websites: www.openhof-ommoord.nl en
www.jongomzeven.nl.

