Online eredienst in de Morgensterkerk
Kerstochtend 2020
voorganger: ds Marco Visser
vleugel: Eibert de Vries
viool: Mirjam Visser-Fuchs
voorlezer: Henny Dijkstra
ouderling: Jannie de Vries
diaken: Dick Slofstra
Muziek voor de dienst:
Nu sijt wellekome: https://www.youtube.com/watch?v=zqyejg8JxCI
Komt verwondert u: https://www.youtube.com/watch?v=gaBmXdWxsAQ&t=9s
Welkom
Wij worden stil
Bemoediging
o.
a.
o.
a.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN

Muziek: Er is een roos ontloken
Groet
v.
a.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN

Gebed
Muziek: In Bethlehem’s stal
De kaarsen worden aangestoken
Het kerstverhaal in lockdown…
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Genesis 1: 1-5
In den beginne schiep God
de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en leeg,
duisternis was over de oervloed
en Gods Geest zweefde over de wateren.

God sprak:
Er zij licht!
En er was licht.
God zag het licht, het was goed.
God maakte scheiding
tussen het licht en de duisternis.
God riep tot het licht:
Dag.
En tot de duisternis riep hij:
Nacht.
Het werd avond, het werd morgen,
een dag.
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
In den beginne was het woord;
het woord was bij God
en God was het woord.
Dit was in den beginne bij God.
Alles geschiedde daardoor;
zonder dit geschiedde er niets van wat geschied is.
Daarin was leven;
het leven was het licht van de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet gegrepen…
Het ware licht, dat alle mensen verlicht,
kwam in de wereld.
Het was in de wereld
en de wereld is daardoor geworden,
maar de wereld heeft het niet erkend.
Hij kwam tot het zijne,
maar de zijnen hebben hem niet aangenomen.
Maar, zovelen hebben hem aangenomen;
aan hen heeft hij het vermogen gegeven
kinderen van God te worden:
zij die op zijn naam vertrouwen.
Zij zijn niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees,
niet uit de wil van een mens, maar: uit God geboren.
En het geschiedde: het woord is vlees geworden:
het heeft onder ons zijn tent opgeslagen
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader,
vol van genade en waarheid…
Niemand heeft ooit God gezien;
maar de eniggeboren Zoon,
die in de schoot van de Vader is,
die heeft hem uitgelegd.
Mary Did You Know
https://www.youtube.com/watch?v=F1H1-scfD1s
Verkondiging

Muziek: In the Bleak Midwinter
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen
Slotmuziek: Ik mag hier aan uw kribbe staan
Wegzending en zegen
Gemeente zegt: Amen
Muziek

