Kerstnachtviering Open Hof
24 DECEMBER 2017, 23.00U

Hartelijk welkom! Fijn en bijzonder om dit uur de

1e lezing: Jesaja 9:1-6

komst van Jezus Christus in onze wereld te vieren. Ook

Het koor zingt ‘Een volk op weg’ (Louis van Dijk),

morgenochtend zijn er diverse Kerstvieringen waar u

allen zingen het refrein:

van harte welkom bent: om 9.30u (PKN), om 11.15u

“Een volk op weg in ’t donker aanschouwde ’n

(RK) en om 13.00u is er Kindjewiegen. Meer informatie

machtig licht. In nacht en donker wanhopig is licht

over deze vieringen en over Open Hof vindt u op de

voor hen opgegaan”

website www.openhof-ommoord.nl. Wij wensen u een

Lezing van het Kerstevangelie, afgewisseld met zang.

gezegend Kerstfeest!

Lucas 2:1-7
Het koor zingt ‘Mary did you know’

Aan deze dienst werken mee:

Lucas 2:8-14

Koor Hemelsbreed, o.l.v. Willem Blonk

Wij zingen ‘In dulci jubilo’ (471)

Tim van Oijen, piano

Lucas 2:15-20
Het koor zingt ‘Hoor de herders, hoe ze Hem loven’

Voorganger: ds. Fulco Timmers

(472:1,3,4), waarbij wij allen zingen:

De liednummers verwijzen naar het Liedboek – Zingen
en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.

Samenzang voor de dienst:

Na het couplet 4 is daarbij de eerste regel:

1. ‘Venite, exultemus Domino’ (95a)

“Davids Zoon, ja Davids Zoon, Gods vlees en bloed”

2. ‘Komt allen tezamen’ (477)

Verkondiging

3. ‘Ik wandel in gedachten’ (480)

Wij zingen ‘Kindje van vrede’ (509)
***

Welkom door ouderling van dienst

Inzameling van de gaven

Stilte

Waarbij het koor zingt ‘Amen, Go tell it on the

Wij gaan staan

mountain’

Openingslied: ‘Stille nacht, heilige nacht’ (483)

Gebeden, met daarin gezongen 368c

Bemoediging en groet
Wij gaan zitten
Ontfermingsgebed, door het zingen van lied 301h

Slotlied: ‘Midden in de winternacht’ (486)

Loflied, door het zingen van

Zending en zegen

‘Eer zij God in onze dagen’ (487)

Wij zingen: ‘Ere zij God’

***
Gebed bij de opening van de Schrift

Uitleidende orgelmuziek: Grand Choeur (alla Händel)
– Alexandre Guilmant, op. 18

