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  via  www.kerkomroep.nl zijn we met elkaar verbonden 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12288  

of Kerkdienst, uitzending met beeld – Protestantse Gemeente Huissen 
(pknhuissen.nl)  

Voorganger: ds. Matthijs Glastra 
Organist: Hennie Klaasen Bos – van Zetten  

Zang: Everdien en Leo Scheltinga , Ad Huson 
  Lector:  Joke van de Belt 
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Muziek 
 
De klok luidt  
 
Welkom 

“Glow in the dark”   
 
Zingen: “Wees van harte welkom”  
    - tekst  Coot van Doesburgh, melodie “Nu sijt wellecome” (lied 476) - 

Wees van harte welkom , pasgeboren kind, 
zo kwetsbaar, klein en weerloos,  zo teerbemind. 
Wees van harte welkom in een wereld diep verward, 
welkom in ons huis, ons leven, in ons hart. 
Kom in ons hart. 
 
Wees van harte welkom , kleine zonnestraal, 
zo’n levensgroot geschenk voor ons allemaal. 
Wees van harte welkom als een vaste zekerheid, 
blijk van pure liefde en vrede in de strijd. 
Kom in ons hart. 

 
Welkom in de stal 

 
  God, wij danken u voor Jezus 
  Kind in ons midden 
  Koning van vrede 
  VREDE OP AARDE 



 
 

3 
 

 
Vrede voor ons allen 
van God de Vader die ons aankijkt 
door de ogen van een kind. 
DE VREDE VAN GOD ZIJ MET ONS ALLEN 
AMEN 

 
Lied 284: Christus Gij zijt het licht in ons leven (2x) 
   
  Christus, Gij zijt het licht in ons leven!  
  Levende vlam, doof niet meer uit,  
  want in uw licht zien wij het licht. 
 
  Christus, Gij zijt het licht in ons leven!  
  Levende vlam, doof niet meer uit,  
  want in uw licht zien wij elkaar. 
 
 
Naar voren leven 

Zingen: “Het lied van het kind” (melodie Lied 503) 
 

1 Het is of de wereld  
vannacht weer begint ,  
want hier in het duister  
verschijnt ons een kind:  
een kind van de hemel 
dat ’t donker verdrijft 
een leven van liefde 
voor nu en altijd.  
 
2. Vannacht wordt het wachten  
van eeuwen beloond;  
God zelf is het leven  
dat onder ons woont:  
een kind van de hemel,  
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dat ’t donker verdrijft 
een leven van liefde 
voor nu en altijd.  
 
3. De engelen zingen  
zijn naam door de nacht.  
Zo wordt aan ons mensen  
de vrede gebracht:  
een naam van de hemel,  
een naam die bevrijdt  
een leven van liefde 
voor nu en altijd.  

 

De herder die terugkwam 
 

“Stille macht” ,  Dirk van de Glind   
           https://youtu.be/c97uxyD0Dbg 

 
Stille macht, breekbaar en zacht, 
vonk van hoop in de nacht, 
ongewapend, voorbij elk geweld 
wordt jouw boodschap van liefde verteld. 
Raak met zachtheid ons aan, 
leer ons jouw stilte verstaan. 
   
Stille macht, lieve kracht, 
bron van hoop in de nacht 
wij vertrouwen ons toe aan jouw licht 
willen leven op liefde gericht. 
Raak met mildheid ons aan 
leer ons in vrede te gaan. 
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Stille macht, helende kracht, 
lief geheim in de nacht, 
wees temidden van wat ons verwart, 
geef vertrouwen in 't diepst van ons hart, 
als wij jouw liefde verstaan, 
kondigt de morgen zich aan. 

 

Een witte kerst ! 

    Sneeuw  
 
    De wereld is wit vandaag 
    en het kind in mij 
    zou eigenlijk nu 
    buiten moeten spelen 
    maar het heeft zich verstopt 
    achter een groot mens  
     dat bang is voor 
   slipgevaar 
 

Agnes Snitker 
 
 
Witte wereld 
 
Als wit de kleur is van de vrede 
laten de wolken zich dan samenpakken 
laat de sneeuw dan neerdalen 
op de dorpen en de steden 
Laat er vrede op aarde komen 
onder de witte lappendeken 
van versgevallen sneeuw 

                      Greet Brokerhof-Van Der Waa 
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Lezen:  Lucas 2: 1 – 20 
 
Zingen Lied 501: 3 en 4 
 

 
501:4 
Als een woord dat, eens gegeven, 
nóg de morgen ontbiedt, 
zegt Gij ons aan 
de nacht niet meer te vrezen, 
want uw ster verlaat ons niet. 
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Gebeden , afgesloten met het  Onze Vader 
 
Slotlied Lied 483  , “Stille Nacht”  

 
483:2 
Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
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483:3 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
Zegen 

         Dat de liefde van God 
   onze dagen vult 
 
   dat het leven van Jezus 
   vrede legt in ons hart en onze handen 
 
   dat de Geest van God 
   ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
   zo zegene ons  
   de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
   AMEN  

 
Muziek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ Hoop is een licht je in je hart,  

dat vandaag moed geeft en morgen kracht” 
 


