
 

HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Eerste Kerstdag
Dinsdag 25 december 2018

Voorganger ds. Heleen Joziasse
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

'Weihnacht' (2018)  van P.  Theo  Flury,  voor  orgel  en cantorij.  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: de cantorij zingt Zingen en Bidden, lied 492 
(Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Bernard Huijbers) 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet
Voorganger: Vrede, liefde, licht en onze hulp komen van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw is alle tijden door
Allen: en niet loslaat het werk van Zijn handen.
Voorganger: Genade en goedheid, hoop en heelheid, vrede en vreugde wens ik 

u toe van God die onze Vader en Moeder is, van Jezus, het Kind van
Kerst, Zoon van God en onze Heiland, en van de Heilige Geest. 

Allen: Amen

Zingen: EigenWijs 54 (Tekst: Arne Jonges; muziek: Marieke Stoel)



Gebed

Zingen: Zingen en Bidden, Lied 491
(Tekst: Huub Oosterhuis, bij Jesaja 9,5; melodie: Antoine Oomen)

Het lied wordt eerst door de cantorij gezongen, daarna twee keer door 
de gemeente

Eerste lezing: Jesaja 52: 7-10

Zingen: Zingen en Bidden, lied 482 (Tekst: André Troost, bij Jesaja 9,1-6; melodie: Johannes 
Gijsbertus Bastiaans – ‘Daar is uit ’s werelds duistre wolken’)

Tweede lezing: Johannes 1: 1-14

Zingen: Zingen en Bidden, lied 476 (Tekst: Oud-Nederlands lied, naar het Duitse ‘Syt 
willekommen Herre Krist’ (14e eeuw); melodie: ’s-Hertogenbosch 1627)

Overdenking 

De cantorij zingt EigenWijs 89 (Tekst: Arne Jonges; muziek: Marieke Stoel)

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van gaven
 De eerste collecte is bestemd voor het Landelijk werkfonds / 

Vrijzinnig Perspectief VVP. 
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

Slotlied (staande): Zingen en Bidden, lied 487
(Tekst: Willem Barnard; melodie: Frans volkslied – ‘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 zondag 30 december om 10.30 uur zal ds. Eric Cossee in de 
Houtrustkerk voorgaan. 
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