
LITURGIE Kerstmorgen 25 december 2022 

     Welkom in de Dorpskerk 

     10.00 uur: Ds. Jan Willem Overvliet      

                       Organist:Kees van den Haak  

                       Pianist: Christan Grotenbreg 

                       m.m.v. Dorpskerkcantorij o.l.v. Sjaak Leenders 

                       Ambtsdrager: Marret Uijl   

                                                         Lector: Ineke van Huissteden 

 

 

Liturgie:  
 

We worden stil 

 

Orgelspel 

Gespeeld wordt: Vom Himmel Hoch  

                               van J. S. Bach 

 

Welkom 

Vanmorgen vieren wij de geboorte van een 
kind, dat grote namen kreeg: Koning, 
Vredevorst, Zoon van God. 
Maar geen kind zonder moeder.  
Geen kind zonder de koesterende warmte 
van de moederschoot. 
 
Een vrouw zei ‘ja’ en een kind werd geboren. 
Wonder van leven.  
Wonder van God.  
Welkom aan dit kind. 
Welkom aan allen die in Hem geloven. 
Welkom aan allen die hier gekomen zijn met 
verlangen naar licht, liefde, vrede. 
 

De kaarsen worden ontstoken.  

 

Lied: 477: 1 en 5 ‘Komt allen tezamen’ 

 

Bemoediging en Groet:  

V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de naam van de  
    Eeuwige,  
A: die de hemel en de aarde gemaakt heeft 
V: Die altijd trouw is 
A: en nooit loslaat het werk van zijn  
    handen. 
V: Die kwetsbaar in ons midden kwam 
A: in Jezus Christus, kind van God. 
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u     
     van God de Vader, de Zoon en de   
     Heilige Geest. 
A: Amen 
 

 
 
Zingen: lied 333 ‘Kom Geest van God’ 
 
Gebed om openheid 
V: Eeuwige God, Gij hebt ons tot leven 
    geroepen en tot op de dag van vandaag    
    zijt Gij ons genadig. 
A: Wees hier aanwezig, bron van alle 
     bestaan, God van mensenkinderen. 
V: Samen in geloof tot hier gekomen,  
    vragen wij U: kom met uw Woord,    
    spreek ons aan,  
    zegen en bemoedig ons. 
A: Waar zouden wij zijn zonder uw licht 
     zonder uw liefde of levensadem? 
     Wees ons genadig,  
     ontferm U over ons. 
 
Zingen: Lied 333 ‘Kom Geest van God’ 
 

V: Zie uw wereld, het geweld, de oorlog,  
     het stille verdriet, de gemiste kansen.  
     Ontferm U over stad en land, 
     groot en klein, jong en oud. 
A: Maak ons vrij om goed te zijn en open  
     ons voor de kracht van liefde. Amen. 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
Zingen: lied 486: 1  
              ‘Midden in de winternacht’ 
 
Lezing: Hebreeën 1: 1-9 
 
De cantorij zingt: ‘O Holy Night’ 
 
Lezing: Mattheüs 1: 18-25 
 
Zingen: Lied 494: 1 en 2 
‘Vanwaar zijt Gij gekomen?’ 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 



 

 

We wensen u gezegende Kerstdagen! 

 

Zingen: Lied 496: 1 en 3 

              ‘Een ster ging op uit Israël' 

 

Nacht als alles verloren lijkt… 

  

De cantorij zingt: ‘Stil in die nacht’ 

 
Gebeden 
 
Aankondiging collectes en bloemengroet 
 
De cantorij zingt: ‘What child is this’ 
 
Zegen  
 
Zingen: Lied 487: 1, 2 en 3 
             ‘Eer zij God in onze dagen’ 
 
Orgelspel:  
Gespeeld wordt:  Vivace uit Pastorale 
                             van J. S. Bach 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
 

 
 

Collectes:  

1.  Kinderen in de knel 
Een beter leven voor 
vluchtelingen-
kinderen in 
Griekenland 
Vluchtelingen die na 
een levensgevaarlijke 
reis Griekenland weten 
te bereiken krijgen niet 
het welkom waar ze op 
hoopten. Ze worden 
ondergebracht in 

gammele tenten, blootgesteld aan kou en 
honger. Maar erger nog is het uitzichtloze 
wachten, soms wel jarenlang. 
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties 
die zich inzetten voor de vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft 
onze partnerorganisatie eerste hulp aan 
vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt 
bij invullen van de benodigde papieren. Voor 
kinderen en jongeren zijn er leerzame en 
ontspannende activiteiten, en kwetsbare 
gezinnen krijgen hulp bij 
het vinden van onderdak. 
In Athene ondersteunt de 
kerk de opvang van 
minderjarige jongeren. Ze 
volgen er taal- en 
computerlessen, krijgen 
medische zorg en hulp bij hun 
asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare 
gezinnen met voedselpakketten en 
onderdak.  
 
 
2. Kerkhuishouding 

Kosten Erediensten 

 

 

 


