KERSTMORGEN

VRIJDAG 25 DECEMBER AD 2020
PAASKERK AMSTELVEEN

Op de omslag: ‘De aanbidding van de herders’ van Rembrandt.

Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk.
Wij vragen u meteen plaats te nemen en te blijven zitten.
Meezingen is helaas nog niet toegestaan,
er wordt gezongen door een kleine groep.
Zachtjes mee neuriën mag wel.
Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie
en veilige viering te hebben.

Medewerking:
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Voorlezer:
Muziek:

ds. Bara van Pelt
Freja Slot
Selma van Ee
Willeke Koops
Leo Kramer (orgel), Peter van Dongen (piano) en
enkele leden van Anthem (koor)
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VOORAF WORDT ER GEZONGEN
“In een wereld vol van vragen” (Vers 1, 3 & 5)
“In the bleak midwinter”
“Hoor, de engelen zingen de eer” (Lied 481: vers 1 t/m 3)

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom en de kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

Er wordt gezongen en gelezen:
“Komt allen tezamen” (Lied 477: vers 1 gelezen, 2 gezongen)
Bemoediging en drempelgebed
(gemeente gaat zitten)

Er wordt gezongen: “Midden in de winternacht”
(Lied 486: vers 1 t/m 4)

Kyrie: Bericht uit de wereld gesproken
Er wordt gezongen: “Kyrie eleison”
Er wordt gezongen en gelezen:
“Komt allen tezamen” (Lied 477: vers 3 gelezen, 4 & 5 gezongen)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lucas 2:1-20 (NBG 1951)
En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege
keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten
inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die
Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David
was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren,
dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar
eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde hem in
een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er
waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het
veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens
stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren
omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide
tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland
geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit
zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en
liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote
hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 'ere zij God in de
hoge en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen'. En het
geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de
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hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar
Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here
is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit
kind. En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen
door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al
deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

Er wordt gezongen: “De herders”
Overdenking
Er wordt gezongen: “Go tell it on the mountain”
(Lied 484: vers 1 t/m 3)
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden en stil gebed, besloten met 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 de boze. Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.

Aandachtspunten en inzameling van de gaven
Er wordt gezongen: “Eer zij God in onze dagen”
(Slotlied 487: vers 1 t/m 3)

Wegzending en zegen, beaamd met:
Jos van der Kooij

We blijven nog even zitten tijdens de “Sussex Carol”
Na afloop krijgt u een teken van de plaatsaanwijzers
wanneer u de kerk kunt verlaten.
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Uitleg bij de bloemschikking
Het is Kerst en wij vieren de geboorte van Jezus in Bethlehem: ‘Huis van
het brood’. De Zoon van God gekomen om in een donkere wereld als
het Licht van God. Vanuit het kleine Bethlehem straalt het Licht als een
nieuwe kiem van leven en zoekt allen die in het duister gezeten zijn. Zijn
Licht zendt stralen over de aarde, naar alle windstreken, naar ons Hij
zoekt in elk van ons een woning om ons te laten groeien, bloeien en
vrucht dragen. Hij wil mens zijn onder ons mensen zoals God beloofde.
Witte bloemen symboliseren het Licht van waaruit gouden stralen komen die over de aarde uit gespreid worden, waardoor wij ons aangeraakt mogen weten en in ons mag ontkiemen als een belofte voor de
gehele aarde.

7

U en jullie allemaal een gezegend Kerstfeest
en een gezond 2021!
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