Thema:

‘Grenzeloos Verliefd’

Donderdag 24 december 2020
Kerstzangdienst
Aanvang 19.50 uur
met medewerking van:

Gospelkoor Edoza
o.l.v. dirigent: David Niemeijer
Vleugel en orgel: Louis van Oosterom
Keyboard en orgel: Jan van Doorn
Gitaar: David Niemeijer
Kerstverhaal, overdenking en sluiting: Janine Petersen (jeugdwerker)

Meekijken en -luisteren kan alleen via de livestream:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521315/embed

1.

Inleidend orgelspel

Voorafgaand om 19.50 uur

Jan van Doorn
‘In the Bleak Midwinter’ (Engelse hymne) en ‘Glorie voor de Koning’

2.

Intro: ‘Purified’

Video

20.00 uur

Gospelkoor Edoza

3.

Welkom en gebed
Jeroen Aarts

4.

‘O come to us, Emmanuel’

Video

Gospelkoor Edoza

5.

‘Stille nacht’

Als samenzang

Gospelkoor Edoza
1. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge’ U rijkdom ontzegd,
wordt Ge’ op stro en in doeken gelegd.
Leer m’ U danken daarvoor.
Leer m’ U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

6.

Kerstevangelie

Lucas 2 vers 1 t/m 7

Bernadette Groenendaal
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‘Hoor de englen zingen d’eer’

7.

Als samenzang

Gospelkoor Edoza
1. Hoor, de eng'len zingen d’eer,
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door!
Zingt met algemene stem,
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d’eer,
van de nieuw geboren Heer!

2. Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd,
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in,
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d’eer,
van de nieuw geboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt,
taal en teken in de tijd,
al Uw glorie legt Gij af,
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein,
nieuw geboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d’eer,
van de nieuw geboren Heer!

‘Via Bethlehem’

8.

Video

Gospelkoor Edoza

Muzikaal intermezzo

9.

‘Kerstnacht boven Bethlehem’ (Sela)

Jan van Doorn (orgel) / Louis van Oosterom (vleugel) / David Niemeijer (gitaar)

10.

Kerstverhaal

‘De koning en het meisje’

Janine Petersen

11.

Solozang

‘In het licht’ (Sela)

Marije van Oosterom (zang)
Hanna van ’t Hof (zang)
Rachel Verhoef (zang)

Jan van Doorn (keyboard)
Louis van Oosterom (vleugel)
David Niemeijer (gitaar)
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12.

Overdenking

Thema: ‘Grenzeloos

Verliefd’

Janine Petersen

13.

‘Eer zij God in onze dagen’

Als samenzang

Gospelkoor Edoza
1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

14.

‘Jubel het uit’

Als samenzang

Gospelkoor Edoza
4. Jubel het uit, de Heer is hier,
Ontvang het Koningskind.
Als redder van de aarde,
Geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel en aarde,
zingt!

2. Jubel het uit de Heer regeert,
Wees blij verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
Aanbiddend voor Hem buigt;
Een vreugdelied voor Hem.
Een vreugdelied voor Hem.
Een vreugde-, een vreugdelied voor
Hem!

3. Zijn koningschap zal eeuwig zijn,
Rechtvaardig en vol kracht.
Laat ieder volk op aarde,
Zijn heerlijkheid ervaren;
De liefde die Hij bracht;
De liefde die Hij bracht;
De liefde, de liefde die Hij bracht!
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15.

‘Want een Kind is ons geboren’
Gospelkoor Edoza

16.

Slotwoord en dankgebed
Janine Petersen

17.

‘Ere zij God’

Als samenzang

Gospelkoor Edoza
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de 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.
18.

Uitleidend orgelspel
Louis van Oosterom
‘Komt verwondert u hier mensen’ (Willem Hendrik Zwart)
De collecte deze avond is bestemd voor:

Inloophuis Wording

Wij wensen u een
gezegend Kerstfeest toe.
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