Kerstavond 2018
Protestantse Gemeente Edam
24 december 22.00 uur Grote Kerk

Kerst is een geschenk

komende activiteiten :
Kerstmorgen

10.00 uur Grote Kerk Edam
ds. Mirjam Koole,
het projectkoor o.l.v. Frans Koning
Gerard Cazemier (piano)
Er is kinderkerk en crèche

voorganger
ouderling van dienst

ds. Mirjam M.C. Koole
Cora den Engelse

diaken
organist

vrijdag 28 dec

zondag 30 dec

18.00 Kerstmaaltijd in de Swaen

trompettist

(meer informatie op onze website)

m.m.v. Holy Sound o.l.v. Jan Splinter

10.00 uur Swaen, ds. B. Woord

maandag 31 dec 19.30 uur Swaen Oudejaarsvesper
zie ook www.kerkgemeente.nl

Tom Lagerburg
Frans Koning
Gerro de Boer

zegen, afgesloten met …
muziek

Altijd weer in Kerstsfeer

gedicht
We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve
Zijn de strekking moe
Daar komt het machteloos besef bij
na elk appèl op het geweten
je doet het toch nooit goed
Wijs laten wij ons door niemand maken
Woorden die ons moeten raken zijn versleten
en zo zakt de moed
We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten
en nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek
Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter
Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?
Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie
bewijs van het wonder
dat het leven steeds opnieuw begint
(Freek de Jonge)

welkom

- kaarsen worden aangestoken
- we gaan staan

lied 486: 1 en 2

Midden in de winternacht

lied

Ere zij God (staande)
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge.
Ere zij God in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen, een welbehagen
in de mensen, een welbehagen, een
welbehagen.

Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

- bij het weggaan zingt het koor het lied ‘de belofte’

Een gezegend Kerstfeest

collecte
muziek

I heard the bells on Christmas day

- we gaan staan
lied 483

Stille Nacht, heilige nacht

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger: Gij levensbron, oorsprong, licht en leven,
woord aan ons gegeven, woord dat
rondzingt in de nacht,
vol van liefde, hemelse kracht.
allen:
AMEN
lied 486: 3 en 4

-we gaan zitten
Kerst 2018
muziek

Rose of Bethlehem

gebed voor Kerstavond
lied 503: 1 en 2

lezen Lukas 2: 1-21
lied

Niet als een vorst zijt gij gekomen

Kerstpreek 2018
stilte
meditatieve muziek

gebeden,
afgesloten met lied 1006

Come make a place

Onze vader in de hemel

