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   Viering 
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  De aanbidding van de herders – Rembrandt v Rijn. 

     
    Voorganger    : ds. Inge de Jong - Baerends 

     muziek:          Eric Voet 
     m.m.v.      de cantorij o.l.v. Lisette van de Loo 
                          Maria Boes – Voet    fluit 

        
  
 
 

 



Welkom in deze kerstviering ! 
   Vooraf horen, zien en zingen we: 
        Lied 482: 1 en 3 Er is uit ’s werelds duistre wolken 
        video: Ga je mee op zoek naar het Koningskind?  
        Lied 503: 1, 2 en 4  Wij staan aan een kribbe 
 
                       We verstillen en wachten op wat komt 

   Welkom door de ouderling van dienst 
   Zingen: Lied 477: 1,2 en 5 Komt allen tezamen  
   Groet, bemoediging  en drempelgebed 
   v. U is heden de Heiland geboren ! 
   A  CHRISTUS DE HEER, IN DE STAD VAN DAVID 
   v. Zijn Licht gaat over ons op 
   A  EN ZET ALLES IN NIEUW LICHT. 
   v.  ……………., door Jezus Christus, onze Heer 
   A. AMEN 
   Een kind ontsteekt de kerstkaars waarna we zingen: 

Mensen gaan een beetje stralen 
want het Licht raakt hen nu aan 
Je ziet lichtjes in hun ogen 
als ze bij het kerstkind staan. 
refrein:  Het wordt anders, het wordt lichter 

                       het wordt licht voor jou en mij 
                       en voor iedereen op aarde 
                        Het is Kerst, God is dichtbij  

     Gebed om ontferming 

        Glorialied: lied 506: 1 en 2  Wij trekken in een lange stoet…. 
      
    Gebed van de zondag 
     Lied 480 '' Ik wandel in gedachten''  

              (2e vers cantorij solo, 3e vers cantorij 4 stemmig, 4e vers ) 
Gesprekje met de kinderen  

       Samen zingen we: lied 486: 1 en 2 Midden in de winternacht, 
              daarna is er nevendienst voor de kinderen tot 9 jaar. 
 

Eerste Schriftlezing : Micha 5: 1-4a  Er komt een nieuwe leider   
Lied 498      Bethlehem, o uitverkoren stad… vers 1,2 en 5 
Tweede Schriftlezing : Lucas 2: 1-14 



Lied 338h :      Halleluja, halleluja   ( eerst cant. dan allen) 
                          Ik verkondig u een tijding van vreugde 
                          heden is u een redder geboren, Christus de Heer. 
                          Halleluja, halleluja  ( allen) 
                                                                         direct gevolgd door: 

Lied 487, samen met de cantorij    Eer zij God in onze dagen 
Uitleg en verkondiging  
Moment van stilte  
Zingen: Lied 472 : 1 en 3   met de cantorij     Hoor de herders…. 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, waarbij we telkens zingen: 

               lied 333  Kom Geest van God, maak onze harten open 
               dat Christus bij ons woning vindt. 

 Collecte:  Kerk in Actie:  Kinderen in de knel.    
               Tweede collecte: eredienst en gemeenteleven 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst, en 
kleintjes uit oppas 
Gebed over de gaven en Onze Vader 
Slotlied:  lied 486: 1 en 3 Hoor de eng’len zingen d’ eer 
(staande) 
Wegzending en zegen              
 
‘Wat geweldig, dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het 
verbeteren van de wereld”  -  Anne Frank 

 
“Het goede speelt in deze wereld zijn stuk meestal piano en pianissimo en het 
behoort tot de levenskunst om het je niet te laten ontgaan” .   Bisschop Reinhold 
Niebuhr. 
 
God, tot U roep ik in de vroege morgen 
help mij bidden en mijn gedachten ordenen; 
ik kan het niet alleen.          
Binnen in mij is het duister, maar bij U is het licht; 
ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet. 

  ik ben angstig, maar bij U is hulp       ;   
ik ben onrustig, maar bij U is vrede; 
in mij is verbittering, maar bij U is geduld;                                           

ik begrijp uw wegen niet  
maar U kent mijn weg. 

                               Dietrich Bonhoeffer , 1906 -1945 

             “Voel je thuis” – zondagmiddag 29 dec. – 16.00 u  TOP2000   !!!! 


