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We vieren de geboorte 
van Jezus Christus, de Heer. 

 

 

 
Liturgie:  
 
We beginnen zingend: 
 

* Lied  486:  1, 2, 3 en 4 

  ‘Midden in de winternacht’ 

 

* Lied 477: 1, 2, 3, 4, en 5 

  ‘Komt allen tezamen’ 

 

* We luisteren naar een deel uit de Vier    

  Jaargetijden van Vivaldi: Lente 

 

Welkom, de kaarsen worden ontstoken 

O: Onze hulp is de Naam van de Heer 

A: Die hemel en aarde aan het licht heeft   

    gebracht 

 

Drempelgebed  

O: Barmhartige God, wij zijn mensen 

     op zoek naar sporen van licht, 

     op zoek naar vrede en gerechtigheid 

     op zoek naar wegen met toekomst 

A: Laat uw licht over ons schijnen 

     bekleed ons met uw vrede en  

     gerechtigheid 

     en schenk ons de adem van uw geest 

     Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Lied 475: 1, 2 en 3 

‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’ 

 

Kyriegebed 

Na iedere intentie zingen we Lied 367 d 

                                              ‘Kyrie eleison’ 

 

Zingen: Lied 117 d (3 x) 

              ‘Laudate omnes gentes’ 

 

Gebed in de kerstnacht 

V: De Barmhartige zij met u 

A: Ook met u zij de barmhartige. 

 

Lezen: Jesaja 9: 1–7 

 

Zingen: Lied 444: 1, 2, 3, 4, en 5 

“Nu daagt het in het oosten’ 

 

Lezen: Lucas 2: 1–14 

 

Zingen: Lied 487: 1, 2 en 3 

‘Eer zij God in onze dagen’ 

  

Lezen: Lucas 2: 15-20 

 

Zingen: Lied 489: 1 en 2  

‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel: Corelli - Delen uit de elfde 

sonate 

 

Zingen Lied 494: 1, 2 en 3 

‘Van waar zijt gij gekomen’ 

 



 

 

 

 

We wensen u gezegende Kerstdagen! 

 

Collecteaankondiging 

 

Vioolspel: Andante religioso  

                  van Hugo Alfvèn 

 

Dankgebed voorbeden  

Na iedere intentie zingen we lied 333 (1x) 

‘Kom Geest van God’ 

 
Slotlied: 4891: 1, 2 en 3 
‘Hoor de engelen zingen de eer 
 
Zegen’ 
 
Zingen: Lied 810 
‘Ga: tot de einden der aarde’ 
 
Orgelspel: Corelli – Delen uit de elfde  

                                 Sonate 

 

 

We blijven zitten tot het orgel is 

uitgespeeld. 

 
 

 
 
 

Collectes:  

1. ZWO-project: Toekomst voor kansarme     
    kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika 

Veel zwarte jongeren in Pretoria 
hebben geen toekomst-
perspectief. Zij groeien op in 
gebroken gezinnen en geweld-
dadige wijken in een donkere 
omgeving. De helft van hen 

maakt de middelbare school niet af en 40% 
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is 
werkloos. De toekomst is voor hen vaak een 
duister gat. Samen met christelijke partners 
helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel 
van armoede en uitzichtloosheid te 
doorbreken en licht te brengen in hun 
bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding 
en jongeren worden gestimuleerd hun 
opleiding af te maken. Ook krijgen ze 
bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken 
van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun 
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe 
mogelijkheden om hun leven vorm te 
geven. Met de collecteopbrengst krijgen 
onder meer 900 jongeren huiswerk-
begeleiding. 
 
 
 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 
Kosten Erediensten 

 

 

 

 

 

 


