Houtrustkerkgemeente

KERSTNACHTVIERING
24 december 2018
Voorganger: ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist: Marieke Stoel
Met medewerking van het Houtrustkerkkoor
Lectores: Adriaan Keller, Janneke Leijen en
Liesbeth Kromhout
'Weihnacht' (2018) van P. Theo Flury, voor orgel en koor. In deze
compositie zijn de melodieën van 'Vom Himmel hoch da komm
ich her', 'Es ist ein’ Ros entsprungen', en 'Gloria in excelsis Deo'
verwerkt.
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: Het koor zingt 'als, blaren gevallen', tekst Annelou
Koens, muziek Bernard Huijbers.
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Wees welkom in dit huis
waar we mogen schuilen bij het licht.
Wees welkom in dit huis
met uw geloof, hoop of twijfel.
Vonken van de Eeuwige

verlichten ons pad,
een wonderlijk geheimenis
dat zich aan ons geeft als een kind.
Moge zijn vrede op ons rusten
nu en alle dagen die komen.
Zingen: Gezang 145

(Oud-Nederlands lied; Theodotus’ Paradys der Gheestelycke en

Kerckelycke Lofsangen 1627)

Gedicht van Ida Gerhardt
Zingen: Gezang 138: 1 en 3

(Onzekere herkomst; vertaling: C.B. Burger, geb. 1897, vers 1, 2 en 4)

Gebed
Zingen: Gezang 161 (Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Jaap Greaerdts)
Gedicht van Martinus Nijhoff
Zingen: Tussentijds 138: 1, 2 en 5
(Tekst: Sytze de Vries; melodie: Willwm Vogel)

Lezing van het kerstevangelie uit Lukas
Zingen: Gezang 139 (Oud-Nederlands lied; De Coussemakers Chants populaires des
Flamands de France 1856)

Overdenking
Het koor zingt: 'Transeamus' van Hubert Cuypers
Gebeden
Inzameling van gaven
 De eerste collecte is bestemd voor het Liliane Fonds.
Het Liliane Fonds ondersteunt kinderen en jongeren met
een handicap op de armste plekken van de wereld.
Samen met lokale partners maken we kinderen sterker en
hun omgeving toegankelijker.
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
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Slotlied (staande): Gezang 134 (Tekst: W. Barnard; melodie: Frans volkslied, wijze:
Les anges dans nos campagnes)

Uitzending en zegen
Gemeente:

Mededelingen
 Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is nog steeds
gaande in kerk- en buurthuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28. Graag aandacht hiervoor in de vorm
van voorgaan, aanwezigheid, eten en drinken of
financiële hulp. Ga er eens een kijkje nemen.
 Op eerste kerstdag, dinsdag 25 december om 10:30 uur
zal ds. Heleen Joziasse voorgaan.
 Op zondag 30 december om 10.30 uur zal ds. Eric Cossee
in de Houtrustkerk voorgaan.
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