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te Rhenen 
 

   vrijdag 25 december 2020 

     eerste kerstdag 

10.00 uur 

 

“Kerstfeest om nooit te vergeten” 

 

 
 

Raakt hij jou? 

             

 

 

voorganger:  ds. Ton van Vliet 

orgel:    Rudolf van Tilborg 

piano:   Lisette van de Loo 

fluit    Marinda Zuidweg 

zang:   Freek Bouwman, Annemieke de Jong 

Lisette van de Loo, Gerrit Tigelaar 
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Kerstmedley door Lisette van de Loo 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Zang: lied 498 vers 1 en 2 – Bethlehem, o uitverkoren stad 
 
Welkom 
 
Ontsteken van de kerstkaars 
 

Zang: lied 477 vers 1 en 4 – Komt allen tezamen 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed        (staande) 
 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft, altijd weer, 
a. en niet opgeeft het werk van zijn handen. 
 

v. Heer onze God… 
    …door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen. 

          (we gaan weer zitten) 
 

 
Zang: lied 476 vers 1 en 3 – Nu zijt wellekome 
 
Gebed om ontferming 
 

Instrumentaal: Eer zij God in onze dagen (lied 487) 
 
De kinderen in het midden 
 
Filmpje: Vrolijk kerstfeest iedereen 
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WOORDEN VAN HOOP EN LICHT 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
  
Lezing: Jesaja 9 vers 1 – 6  
 
Zang: lied 491 – Kind ons geboren  
 
Lezing: Lucas 2 vers 8 – 20 
        

Zang: lied 471 vers 1 en 3 – In dulci jubilo 
 
Kerstpreek 

 
“Een kerstfeest om nooit te vergeten!” 

 
 
Instrumentaal: O little town of Bethlehem 
 

Zang: lied 503 vers 1 en 2 – Wij staan aan een kribbe  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collectedoel 
 
Instrumentaal: Ding dong merrily on high  
 

WE GAAN WEER OP WEG 
 

Zang: lied 481 vers 1 en 3 - Hoor de engelen zingen de eer 
                
Uitzending en zegen       (staande) 
 
Zang en instrumentaal: Ere zij God! 
  
Muziek op orgel en piano 
 
       

Wij wensen elkaar gezegende Kerstdagen toe! 
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VOORLOPIG ALLEEN ONLINE-VIERINGEN! 
 
Kerkdiensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
en dan kiezen voor Rhenen, Ontmoetingskerk / Cunerakerk 
 
EERSTE ZONDAG NA KERST 
In de online-viering op zondag 27 december gaat ds. Inge de 
Jong – Baerends voor.  
 
OUDEJAARSAVOND 

Online-viering op donderdag 31 december in de Cunerakerk; 
aanvang: 19.30 uur. De voorganger is ds. Inge de Jong – 
Baerends. 
 
 
Indien er juist nu behoefte is aan pastoraal contact,  
neem dan contact op met een van onze pastorale 
contactpersonen.  
e-mail: pastoraatok@pknrhenen.nl  

Aukje Klootsema-Wittermans, tel. 0317-741203 
Diny van Dijk-Stolte, tel. 0318-510630 
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