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Muziek  
 

De klok luidt 
 

Welkom 

 
Zingen ‘Kom tot ons o Heer’ (melodie lied 103E)   
(gemeente gaat staan) 

  

 1. Kom tot ons O Heer, 

   ontsteek uw licht in mij 

  Kom tot ons O Heer, 

  ontsteek uw licht in mij 

2. Bless the Lord, my soul 

 and bless Gods holy name 

 Bless the Lord my soul 

 who leads me into life 

 

 3. Prijs de Heer mijn ziel 

  en prijs zijn heilige naam 

  Prijs de Heer mijn ziel 

  die mij het leven geeft 

4. Kom tot ons O Heer, 

  ontsteek uw licht in mij 

 Kom tot ons O Heer, 

 ontsteek uw licht in mij                
                     

Begroeting 

 v.  God, wij danken u voor Jezus 
   Kind in ons midden 
   Koning van vrede 
  a.  DAT ER VREDE MAG ZIJN OP DEZE AARDE 
   VOOR ALLE MENSEN 

v.  Dat er vrede mag zijn die mensen verbindt 
 thuis, hier , mensen dichtbij en ver weg 
 Vrede van God de Vader die ons aankijkt 
 door de ogen van een kind. 
a.  DE VREDE VAN GOD ZIJ MET ONS ALLEN 
 AMEN 
      (gemeente gaat zitten) 

Zingen: ‘Wees van harte welkom’  
 (tekst Coot van doelsburgh, melodie ‘Nu sijt wellecome’ Lied 476) 

 



 

3 
 

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 leven, ons huis en 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. 

 
Het kerstverhaal van (1) 

❖ Familie van Deutekom 
❖ Johan en Annemarie 
❖ Wolter 

 
Lied  ‘There is a light’ (Gospelkoor Promises) 
 
Het kerstverhaal van (2) 

❖ Herman 
❖ Hans Bouma, ‘Je weet beter’  
❖ Dick Bruna, ‘De Koning’ 

 
Zingen: ‘Kind’ (Herman Verbeek, melodie lied 481) 
  
 Nee, een kind wordt niet geboren  
 om te huilen voor altijd, 
 Nee, een kind raakt niet verloren 
 vindt zijn weg wel door de tijd. 
 Jij zult drinken van de vreugde, 
 jij zult slapen in een hart, 
 wees niet bang om kind te zijn, 
 kleiner worden doet geen pijn (2x) 
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 Want de bozen zijn verlegen 
  met het lachen van een kind, 
 want het klein zijn is een zegen 
 voor wie eind’lijk vrede vindt. 
 Jij hoeft voor geen macht te buigen, 
 jij hoeft voor geen vloek opzij, 
 ga maar waar het licht verschijnt 
 aan jouw  liefde komt geen eind (2x) 
 

Lezen Het verhaal van Lucas 2: 1 - 20 
 
Zingen: Lied 489: 1 en 2 
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2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

Overweging 

Muziek 
 
“Een kerstkindje!”   https://youtu.be/Qro8L4YSMLQ 

 

Zingen ‘Er is een kindeke geboren’ 

Er is een kindeke geboren op aard  
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 

 

Zingen Lied 509 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/Qro8L4YSMLQ
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2. Parel van liefde, kwetsbare held, 
jij bent gekomen als dauw op het veld, 
jij bent gekomen als dauw op het veld. 
 
3. Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind, 
jij laat je vinden door wie je bemint, 
jij laat je vinden door wie je bemint. 
 
4. Kindje van vrede, leer ons te zijn 
vindplaats van liefde in deze woestijn, 
vindplaats van liefde in deze woestijn. 

 
 

Madelyn Dina Willemina  - Maddie -  Geers wordt gedoopt 
 

Zingen ‘Jouw leven staat aan het begin’ (Tussentijds 99: 1 en 3)  
  

 1. Jouw leven staat aan het begin, 
 het heeft nog geen herinnering. 

Het is zo weerloos en zo klein, 
je weet nog niet hoe het zal zijn. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 
 
2. Je huilt nog van verwondering, 
maar jij hoort hier, in onze kring. 
Het water wacht, de diepe zee 
geeft jou een taal, een teken mee. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam.  
 

Doopvragen 
 
Doop  
 
Zingen ‘Jouw leven staat aan het begin’ (Tussnetijds 99: 4 en 5)  
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 4. Dat teken is een heilgeheim: 
   God wil met jou verbonden zijn. 
   Hij is nabij waar jij ook bent, 
  omdat Hij je bij name kent. 
  O Heer, bevestig ons bestaan, 
  noem ons bij onze naam. 
  
 5. Zo komt jouw leven aan het licht, 
 zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
 Gods adem heeft je aangeraakt 
 en jou tot bondgenoot gemaakt. 
 O Heer, bevestig ons bestaan, 
 noem ons bij onze naam. 
 
Holocaust Namenmonument  

 Alida Lopes Dias  
  Carolina Schoenlapper Mendels    13-7-1867 – 16-4-1943 , Sobibor 

  Frederica van Duren – Mendels    6-11-1864 – 22-10-1942, Auschwitz 

  Joseph Sanders       1-5-1861 – 30-4-1943, Sobibor 

 

Wij gedenken 
  Jeannette Femina Saarloos – van Niel 9-2-1946 – 17-12-2021 

  Harry Hogendoorn     13-9-1940 – 19-12-2021 

 

Zingen ‘De zon komt op in ’t oosten’  
      tekst Coot van Doesburgh, melodie ‘Reeds daagt het in het oosten’, lied 444  

 De zon komt op in ’t oosten 

 aan ’t einde van de nacht 

 en zal ons weer gaan troosten 

 met nieuwe stralenkracht. 

 

 De nachtelijke stilte 

 die eindelijk verdwijnt. 

 De zon verdrijft de kilte 

 aan ’t duister komt een eind. 
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 En gaat hij straks weer onder  - 

 niet bang zijn voor de nacht 

 daarna volgt weer het wonder 

 vol warmte, licht en kracht 

 

Collecte Stoelenproject De Duif / Pastoraat en Eredienst 
 
Gebeden – moment van stilte  - Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid  
in eeuwigheid 
Amen 

 
 ‘Round Are Way’ https://youtu.be/HzHW9xZNxoI 

 
Slotlied: Lied 486: 1 en 2                   (gemeente gaat staan) 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/HzHW9xZNxoI
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 2. Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 
 bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
 Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 
 Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
 laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
 Christus is geboren! 
 
Kerstzegen en kerstgroeten   
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Wij zijn deze tijd op verschillende manieren betrokken bij de vieringen. 

 In het kerkgebouw, thuis, met  beeld of  via de kerkomroep.  
We zijn benieuwd naar uw ervaringen.  

 
Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. 

 Al uw reacties kunt u doorgeven via email: reactieviering@pknhuissen.nl  
of telefonisch: 06-2129 4143 (ds. Matthijs Glastra). 


