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Kijk voor de afbeelding bij deze dienst op: 
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jezus   (Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u met de linker muisknop op de link 

klikt.) 

 

 

VOOR DE VIERING BEGINT 

 
Lied 506 : 1, 2, 4 
 

Lied 494 : 1, 2 

 

Lied 503 : 1, 2, 3, 4  

 
Welkom 

Teun Vingerling steekt de tafelkaarsen aan. 

Daarna zegt Teun de kaarsentekst voor de kerstmorgen: 

Nu is het kerstfeest, feest van licht. 

De kaars vertelt een goed bericht: 

In het donker van de nacht 

heeft God op aarde licht gebracht. 

 

Terwijl Teun de kerstkaars aansteekt, klinkt: 

Festival Prelude over Lobt Gott, ihr Christen alle gleich – Gustav Merk (1849 -?) 

 

Stilte  

http://www.prixdesmusees.be/OKV-artikel/nederlandse-anonymus-geboorte-van-jezus
http://www.prixdesmusees.be/OKV-artikel/nederlandse-anonymus-geboorte-van-jezus
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 INTREDE 

 

Intochtslied 477 : 1, 2, 3(staande) 
 

Groet Teun God is altijd om ons heen 

 en ook Jezus is bij ons. 

 Voorganger De goedheid en de vrede van God de Vader 

 in het Kind ons geboren, de Zoon ons gegeven, 

 voor ons allen. 

 Allen AMEN.  

Bemoediging en drempelgebed 

 Teun Onze hulp komt van de HEER  

 allen SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE, 

 Teun die eindeloos trouw is 

 allen EN ONS NOOIT LAAT VALLEN. 

 Teun Goede God, 

Wij hopen op licht voor ons hart en ons leven. 

Wij hopen op licht voor onszelf en voor elkaar. 

Maak ons open voor U 

zodat wij het feest kunnen vieren 

van de geboorte van Jezus uw mens 

en wij uit volle borst mee kunnen zingen 

in het koor van uw engelen. 

 Voorganger God, U wilt bij ons wonen. 

 Help ons plaats voor U te maken 

 en U gastvrij te ontvangen in ons leven. 

 Allen AMEN. 

 

Psalm 98 : 1, 3 

We gaan zitten. 
Gebed om ontferming 

 

Gloria Lied 487: 1, 2, 3 

 

 

De HEILIGE SCHRIFT 

 

Gebed van de Kerstdag 

 

Lied 473 

 

Het koppige ezeltje – een kerstvertelling 

 

Lied 486 : 1, 3  



 

 3 

Nog eenmaal komt Micha binnen 

 

Projectlied 

1. In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor. 

Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je levenskracht. 
Refrein Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis, niet voor niets. 
 Zorg dat iedereen het ziet. 

2. In het kleine Betlehem krijgt Gods liefde een gezicht. 

Hij brengt vrede, hoop en licht. Ga op weg, dan vind je hem! Refrein 
 

De kinderen gaan voor even naar de kinderdienst. 

 

Lezing van het Kerstevangelie volgens Johannes: Johannes 1 : 1-14 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was 

in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 

bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht 

schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als 

getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was 

niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat 

ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld 

is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem 

was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen 

en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te 

worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit 

de wil van een man, maar uit God. 

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 

waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de 

Vader. 

 

Lied 488 : 1, 3, 5 

 

Kerstgedachten 

 

Orgelspel 

 

Lied 474 : 1, 4, 5, 6 

 

 

GEBEDEN en GAVEN 

 

Gebeden (dankzegging – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
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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 het boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Inzameling 

1e collecte: Geef licht aan kinderen in Moldavië 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met 

oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel 

mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. 

Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. 

De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen 

kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste 

kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het 

centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een 

veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol 

kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in 

Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere 

Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?  

 

2e collecte: Wijkkerk 

Deze collecte 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. 

 

3e collecte: Toekomst van de Kerk 

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

het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. 

Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen. 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst 
en de kleinsten worden gehaald uit de oppas.  
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Slotlied Lied 481 : 1, 2, 3 

 

 

ZENDING en ZEGEN 

 

Orgel en trompet 

1st movement from Sonata for trumpet – Allegro Henry Purcell (1658 -1695 
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