Grote of Sint Vituskerk Naarden
24 december 2017
Kerstnachtdienst
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans en Dirk Out
Trompet: Edward de Bode en Mariëlle Streun
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Inleiding op de dienst
“Once in Royal David city” (t. C.F. Alexander/m. Henry John Gauntlet)
Lied 483 vers 1, 2 en 3
(t. Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr/m. Franz Gruber)

Muziek orgel en trompetten: Concert voor twee trompetten
(A. Vivaldi (Allegro-Adagio-Allegro))

Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt
Lied 491 (t. Huub Oosterhuis/m. Antoine Oomen)
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:

G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wees hier aanwezig, Heer, in uw gemeente
die in het duister U verwacht.
Kom ons bevrijden
en maak haar tot een huis van verzoening.
Licht van de wereld kom tot ons.
1

O:

G:
O:

G:

Maak uw gemeente een schuilplaats
voor groten en kleinen,
een werkplaats van vrede en recht,
een voorhof van ruimte en rust.
Licht van de wereld kom tot ons.
Wees hier aanwezig, Heer, in uw gemeente.
Kom in deze warrige wereld,
vaak zo leeg aan geest en gevoel,
geef haar niet prijs aan zichzelf.
Licht van de wereld kom tot ons,
vernieuw het gezicht van de aarde
door de komst van uw zoon.
Amen.

Lied 477 vers 1, 2 en 4 (t. C.B. Burger/m. 18e eeuw)

Allen gaan zitten
Kyriegebed met acclamatie 301g
na 1e bede allen Kyrie eleison
na 2e bede cantorij Christe eleison
na 3e bede allen Kyrie eleison
Lied 487 vers 1, 2 en 3 (t. Willem Barnard/m. Frans volkslied)
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
Lezing Jesaja 9: 1-7
Lied 496 vers 1, 2 en 3 (t. Jan Duin/m. Engeland – FOREST GREEN-)
Evangelielezing Lucas 2: 1 – 7
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Lied 498 vers 1 allen, 2 cantorij, 3 allen (t. Wonno Bleij/m. Henry John Gauntles IRBY)
Lucas 2: 8 – 13
Lucas 2: 14

Cantorij zingt deel 1 uit: Gloria van Antonio Vivaldi

Lucas 2: 15 – 20
Lied 476 vers 1, 2 en 3 (t. Oud Nederlands lied/m. 's Hertogenbosch 1627)
Verkondiging
Cantorij zingt

“All bells in Paradise” (t. en .m John Rutter)

Lied 478 vers 1 en 2 (t. Emmeril 1645/m. Gent 1856)
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk.
Muziek orgel en trompetten: Sheep may safely graze (J.S. Bach)
Wegzending
Allen gaan staan
Lied 484 vers 1, 2 en 3 (t. en .m Negro spiritual)
Heenzending en zegen allen: AMEN
Lied: Ere zij God (Isaac Bikkers, 1833-1903)
Muziek: Voluntary - W. Boyce - Solo voor twee trompetten (G.Ph. Telemann)

Gezegend kerstfeest!
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Uitgangscollecte: Solidaridad in actie.
Help koffieboeren in Columbia, Mexico en Peru.
Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van een steeds lagere
koffieproductie in Centraal- en Zuid-Amerika. Extreme temperaturen en regens
tasten de koffieplanten aan. Slecht bodemonderhoud zorgt bovendien voor
bodemerosie, insectenplagen en plantziektes. Doordat de vruchtbaarheid en
opbrengst van het land enorm afnemen, voelen koffieboeren zich genoodzaakt
regenwoud en bossen te kappen om nieuw land te ontginnen. Ontbossing voor
koffieproductie zorgt voor maar liefst 76 miljoen ton CO 2 -uitstoot per jaar, met
klimaatverandering tot gevolg. Solidaridad wil deze negatieve spiraal van de
koffieproductie stoppen. Via het project Climate Smart Agriculture trainde
Solidaridad de afgelopen drie jaar 6.385 koffieboeren in Colombia, Mexico en Peru in
duurzame landbouwtechnieken. De koffieboeren die de klimaatvriendelijke
landbouwtechnieken toepassen, verminderden de CO 2-uitstoot in totaal al met meer
dan 24.000 ton. Dat zijn goede resultaten, maar nog niet genoeg. De komende drie
jaar breidt het Climate Smart-koffieproject daarom uit naar een nieuwe regio in
Colombia. Ook wil Solidaridad het project structureel opzetten in Mexico, waar de
koffieopbrengst erg laag is: gemiddeld 60 kilo per hectare. (In Colombia gemiddeld
180 kilo.) In Mexico liggen veel kansen om ontbossing en klimaatverandering tegen te
gaan. Steun de koffieboeren en ga klimaatverandering tegen! Met het Climate Smart
Agriculture-project dringt Solidaridad de ontbossing terug en vergroot het de
koffieproductie en -opbrengst en het inkomen van kleine boeren op een duurzame
manier. Door nog meer koffieboeren te trainen om efficiënter en milieuvriendelijker
te werken, werken we aan een hogere koffieopbrengst en krijgt een groot aantal
gezinnen een menswaardig bestaan met kans op onderwijs en goede
gezondheidszorg.

Komende diensten
25 december 2017 Kerstdienst
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Organist: Wybe Kooijmans, trompet: Peter Leydekkers
31 december 2017 Oudjaarsochtend
Grote of Sint Vituskerk – 10.00
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
4

