kerstnachtdienst
24 december 2014
21.30 uur

te
Finsterwolde

voorganger: ds. W. Jöhlinger
organist: dhr. D. Wubs

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
AANVANGSLIED: 118 : 1.2
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Vervul, o Heiland, het verlangen,
r
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
v
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
u
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
l
Blijf in uw liefde mij bewaren,
,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
o
doe intocht, Heer, in mijn gemoed
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EN GROET

GEBED:
LIED: 486 : 4

KERSTEVANGELIE VOLGENS LUCAS 2 : 1-7

KERSTEVANGELIE VOLGENS LUCAS 2 : 8-14

KERSTEVANGELIE VOLGENS LUCAS 2 : 15-20

OVERDENKING
ORGELMEDITATIE

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 me U danken daarvoor.
Leer me 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!

GEBED - STIL GEBED - ONZE VADER
ZENDING EN ZEGEN
LIED ERE ZIJ GOD
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

ORGELSPEL
**********************************************************
COLLECTE: kinderen in de knel : WEESKINDEREN IN RWANDA
Ieder kind verdient een Jozef. Elke jaar met Kerst denken we aan Jezus. Hij
groeide op aan de hand van Maria, zijn moeder, en Jozef, die als een vader voor
hem zorgde en zo een soort pleegvader voor Hem was. Wij vinden dat ieder
kind een Jozef verdient. Dit jaar denken we in het bijzonder aan de duizenden
weeskinderen in Rwanda. Zij missen de veiligheid van opgroeien met ouders.
Zij staan er alleen voor, en krijgen de kans niet om kind te zijn. Daar willen wij
iets aan doen. Daarom staat dit jaar, in de kerstcollecte voor Kinderen in de
Knel, het werk van Mwana Ukundwa centraal. Rwanda telt bijna 230.000
weeskinderen. Mwana Ukundwa zet zich in voor deze kwetsbare groep
kinderen. Dit doen ze door te zorgen voor een volwassene die de ouderrol voor
een aantal weeskinderen op zich kan nemen. Deze pleegouders helpen de
weeskinderen bij het naar school gaan, het draaien van het huishouden en het
verzorgen in geval van ziekte. De steun van Mwana Ukundwa bestaat verder
uit het aanbieden van onderwijs, medicijnen, voedsel en schoon water. We
hopen deze Kerst met elkaar onvergetelijk te maken voor de weeskinderen in
Rwanda. Alvast bedankt voor uw steun!

* kerstmorgen 9.30 uur kerkdienst in Finsterwolde
* zo 28-12 :
9.30 uur zangdienst in Finsterwolde
* wo 31-12 19.30 uur oudejaarsavond - dienst in Bad Nieuweschans

