Kerstavond
2020
Een kerstboodschap met muzikale omlijsting
vanuit de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp.
Uitgezonden om 20.00 uur via YouTube
klik hier om live mee te kijken

Mede mogelijk gemaakt door:
Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden
Piano: Piet Westhoeve
Blokfluit: Tabea Lanzke

Welkom
Muziek - Kerstmedley
Joy to the world
Joy to the world! The Lord is come
Let earth receive her King!
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven, and heaven and nature sing.
Joy to the world! The Savior reigns
Let men their songs employ.
While fields and floods,
rocks, hills and plains
repeat the sounding joy,
repeat the sounding joy,
repeat, repeat the sounding joy.
He rules the world with truth and grace,
and makes the nations prove
the glories of
His righteousness,
and wonders of His love,
and wonders of His love,
and wonders, and wonders of His love.
GEZ 145:1
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis.
GEZ 145:2
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' Kyriëleis.
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GEZ 145:3
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyriëleis.
NLB 483:1
Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.
NLB 483:2
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.
NLB 483:3
Stille nacht, heilige nacht! Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!
Kerstboodschap door ds. K. van Wijngaarden
Muziek - Kerstmedley
JDH 48
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 (2x)
Vrede op aarde (4x),
in de mensen, in de mensen, een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
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.
Amen, Amen!
NLB 481:1
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!
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NLB 481:2
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 engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!
NLB 481:3
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 nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

Wij gedenken onze ouderen en zieken
Er is slechts Eén, Die alles zal regeren,
Eén, Die ook dit jaar de historie maakt:
’t is Anno Domini – het jaar des HEREN!
Wees sterk, vrees niet: ’t is God, Die voor u waakt!
Online Kerstviering op 1e Kerstdag via ons YouTubekanaal
10.00 uur: Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden
Online Kinderdienst op 1e Kerstdag
Op 1e Kerstdag wordt om 12.00 uur een kerstfilm uitgezonden op ons
YouTubekanaal. Deze film is gemaakt door en met onze kinderen en wordt van
harte aanbevolen.
Zondag 27 december online kerkdiensten via ons YouTubekanaal
09.30 uur: Pastor Dijkstra-Geuze
18.30 uur: Ds. T. Smink
31 december 2020 en 1 januari 2021
In plaats van de oud- en nieuwdiensten zal een nieuwjaarsboodschap door
ds. K. van Wijngaarden uitgezonden worden. Deze boodschap wordt op 1 januari
2021 om 10.00 uur live uitgezonden op ons YouTubekanaal en daarna op hetzelfde
kanaal terug te kijken.
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