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Eerste kerstdag 

25 december 2018 

Ontmoetingskerk 

Dordrecht – Sterrenburg 

 
 

 

Samenzang vanaf ± 9.45 uur 
 

Lied 476 : 1, 3 

 

Lied 474 : 1, 4, 6 

 

Lied 473a zanggroep 

 

Lied 473 : 1, 2, 3  

 

Lied 473a zanggroep 

 

Lied 477 : 1 

 

Woord van welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken 

Stralend is het licht van de kerststal,  

een pasgeboren kind ligt in het hooi.  

Het verandert de wereld nu al  

en maakt alles op aarde prachtig mooi. 

 

Stilte 
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VOORBEREIDING 
 

Lied 477 : 3, 4 (staande) 

 

Begroeting 

voorganger Een kind is ons geboren. 

kind  Een zoon is ons gegeven.  

voorganger Zijn naam zal zijn: Immanuel,  

kind  God zal bij ons zijn.  

voorganger Eer aan God in de hoogste hemel  

allen  EN VREDE OP AARDE 

  VOOR ALLE MENSEN DIE HIJ LIEFHEEFT. 

kind  De vrede van God zij met u en met jou.  

allen  ONZE HULP IS ZIJN NAAM. AMEN.  

 

Drempelgebed 

v God die van mensen houdt, 

 op uw grote feest zijn we hier gekomen 

 met het verlangen van ons hart, 

 met de vragen en moeiten van ons leven, 

 met ons tekort en gemis. 

a WE VRAGEN U: 

 MAAK ONS BLIJ MET HET KIND VAN BETHLEHEM. AMEN. 

 

We gaan zitten. 

 

Antifoon Glorie aan God  -  zanggroep 

 

Psalm 98 : 1, 2 

 

Antifoon Glorie aan God  -  zanggroep 

 

Gebed om ontferming besloten met gezongen ‘Heer ontferm U’ (299d) 

 

Lied 487 : 1 

 

Met de kinderen Alle kinderen in de kerk mogen voorin komen zitten. 
 

Projectlied Geloof met me mee  
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Een stralende ster, een woord in de nacht – 

Bewaar in je hart dat God aan ons dacht. 

 

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht. 

Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst. 

 

 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 

 

Gebed 

 

Schriftlezing uit het Oude Testament Jesaja 52 : 7 - 10 

Hoe welkom is de vreugdebode  

die over de bergen komt aangesneld,  

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 

die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 

‘Je God is koning!’ 

Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 

samen barsten ze uit in gejuich, 

want ze zien het met eigen ogen: 

de HEER keert terug naar Sion. 

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, 

want de HEER troost zijn volk, 

hij koopt Jeruzalem vrij. 

De HEER ontbloot zijn heilige arm 

ten overstaan van alle volken, 

en de einden der aarde zien 

hoe onze God redding brengt. 

 

Lied 479 

 

Schriftlezing uit het evangelie van Lukas 2 : 1 - 7 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 

moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 

plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 

naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich 

te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.   
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Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter 

wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 

voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 

 

Zingen Glorie aan God …. 1x zanggroep 1x allen 

Glorie aan God in de hoogste hemel 

en op aarde vrede, 

Hij heeft in mensen behagen. 

 

Schriftlezing uit het evangelie van Lukas 2 : 8 - 20 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht 

bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven 

door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen 

hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 

grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 

Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 

pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En 

plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 

woorden: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’- 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen 

elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 

gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op 

weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen 

ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het 

hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria 

bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders 

gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en 

gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

 

Lied 472 : 3 

 

Schriftlezing uit de Brieven Titus 3 : 4 - 7  

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar 

geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit 

barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de 

vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, 

rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen 

aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. 

 

Lied 472 : 4  

https://www.debijbel.nl/bijbel/bladeren/NBV/Luke/2/#Luk.2.[14]%21f.1
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Preek 

Orgelspel 

Lied 499 : 1 zanggroep   2 allen   3 zanggroep   4 en 5 allen 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader” 

 

Inzameling van de gaven 

 

1e collecte Geef licht aan kinderen in de knel 

Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We 

delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen 

voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, 

een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van 

Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Syrië, zodat zij weer 

kunnen stralen.  

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige 

burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven 

voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen 

daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance 

netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen 

voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en 

werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen 

onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische 

en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire 

voorzieningen. 

 

2e collecte Wijkkerk 

Deze is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, 

die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. 

Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot 
onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader 

invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming. 

 

  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-syrie


 6 

3e collecte Toekomst van de Kerk 

Deze is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor 

het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de 

kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op 

weg gaan naar de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.  

 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Lied 481 : 1, 3 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

 

U (jij) bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken.  
Boven is er voor de kinderen limonade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger ds. Riet Boogaard 

Organist Marcus van Driel 

M.m.v. Peter de Bruin, trompet  

 zanggroep Ontmoetingskerk 

Ouderlingen Marco Molendijk en Herman Riet 

Diaken Cune Hubers 

Kinderdienst Esther Broere en Annette van der Koppel 

Koster Cor den Dopper 

Lector Riet Ouwehand-Struijk 

 

De bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 
Licentie Liedboek Online L18901 

 

Tekstverwerking 

en muzieknotatie Riet Ouwehand-Struijk 


