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Orde van Dienst 27 december 2020 
 

Welkom vanuit de Dorpskerk 

Eerste zondag na Kerst 

10.00 uur: ds. Madelon Beekhuis, Rozendaal 

                  Organist: Kees van den Haak 

 

 
Inleiding op de dienst: 
Zondag 27 december, de dag na de kerst. 
Vandaag lezen wij verder in Lucas 2 over 
datgene, wat er over het kerstkind wordt 
gezegd. Er klinkt weer een uitbundige 
lofzang,  maar wij horen ook dat niet alles 
alleen maar licht is. Het kind zal 
tegenstand ontmoeten in onze wereld. 
Hoe blijven wij bij dat licht, hoe redden wij 
het tegen het donker?  
Lucas wil ons iets heel belangrijks 
meegeven: HOOP. De hoop die ons 
wordt aangezegd en geschonken voor 
onze eigen levensweg met zijn donkere 
en lichte dagen, zijn zorgen en vreugde. 
Hoop om te ontvangen en te delen, in de 
gemeente, in de wereld.  
 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

Aanvangslied: 489: 1 

 

Groet en Bemoediging:  

V: De Heer zij met u 

G: OOK MET U ZIJ DE HEER  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT  

     HEEFT         

 

Lied: 489: 2 en 3 

 

Smeekgebed telkens afgerond met    

V: ..., zo roepen wij samen:  

G: HEER ONTFERM U 

 

Glorialied: 491 

 

 

Gebed voor de opening van de Schriften  

 

1ste Lezing: Jesaja 61: 10 – 62: 3 

 

Lied 384: zingen 1, lezen 2, zingen 3,    

                 lezen 4 

 

2de Lezing: Lukas 2: 21-40 

 

Acclamatie: 339a 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 326: 1, 2, 3 en 4 

 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze 

Vader  

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 500:  1, 3 en 5 

 

Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Plaatselijke noodhulp  

Vanaf het ontstaan van de eerste 
christengemeenten is dit een hoofdtaak van de 
kerk:  helpen waar mensen geen andere hulp 
vinden.  Ook in onze rijke samenleving van de 
21e eeuw zijn er mensen die door de mazen 
van het vangnet heen vallen.  Ze hebben 
schulden of zijn verstrikt geraakt in de vele 
regels en formulieren. De Diaconie geeft hen 
concreet geld en helpt hen de juiste ingang te 
vinden om het leven weer op te pakken. 
 

2. Kerkhuishouding: 

    Werk kerkrentmeesters 

 


