
 

Kerstviering 
Eerste Kerstdag, 25 december 2019 

Thema: Geef licht! 
9.30 uur 

 

 

 
M.m.v. de cantorij o.l.v. Johannes Dijkstra 

Organist: Jeroen van der Scheer 
Voorganger: Ds. Hans Tissink 

 
 

 

Orgelspel 

Zingen vooraf   Lied 433: 1, 2 en 4 

       Lied 444: 1, 2 en 4 
 
OM TE BEGINNEN 
Woord van welkom   
 

De twee kaarsen op de tafel, die Woord en Wereld symboliseren, worden 
aangestoken. 
Stilte In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst. 
 

Wij gaan staan als de ambtsdragers en medewerkers binnenkomen. 

De cantorij zingt als antifoon lied 467c 
  

Aanvangslied (staande) Lied 477: 1, 3 en 5 
De cantorij zingt antifoonlied 467c 
 

Bemoediging en drempelgebed (k= kind) 
 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

k: die heel dichtbij ons is als een mens tussen de mensen 

in Jezus, de Zoon van God. 
g: DE ENGELEN ZINGEN DE GLORIE VAN GOD, 

DE HEMEL JUICHT OM HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
o: Goede God, met ogen vol verlangen 

willen wij U ontvangen. 
g: HIER ZIJN WIJ, GOD, UW KINDEREN. 

k: Wij zoeken naar licht in ons hart en in ons leven. 
g: WIJ ZOEKEN LICHT VOOR ONSZELF EN VOOR ELKAAR. 
o: Open ons voor U en voor de ander 

zodat wij kunnen leven in vrede 

met elkaar en met U. 
k: Er is een kind voor ons geboren, 

U hebt uw Zoon aan ons gegeven: 
Koning van de Vrede! 

g: HIJ ZAL DE WERELD RICHTEN IN GERECHTIGHEID.  
AMEN. 
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Iedereen gaat zitten 
 

De vijfde kaars wordt aangestoken door een kind.  
 
Kaarsenlied  
 

We zingen hierbij: Een wereld vol van donker 
(tekst: Geertje de Vries/melodie: Lied 444/bron: Bonnefooi) 
 

1 Een wereld vol van donker 
wacht op een spoor van licht. 
Vanuit de hemel vonkt er 

een ster, een goed bericht. 

2 Nu gaat de hemel open, 
het licht schijnt overal, 
En wie het ziet, mag hopen 

dat vrede komen zal. 
 

 
Kyriëgebed Lied 300c door de cantorij en gemeente 
Glorialied  Lied 481 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn!  g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 

Gebed van de zondag 

 
Zingen Projectlied Advent en Kerst 2019 - ‘Geef licht’  

(t: Erik Idema/m: Gerard van Amstel)  
 
In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor. 
Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je levenskracht. 

 
refrein  
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis, niet voor niets. 
Zorg dat iedereen het ziet. 

 
In het kleine Betlehem krijgt Gods liefde een gezicht. 

Hij brengt vrede, hoop en licht. Ga op weg, dan vind je hem! 
 
refrein  
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis, niet voor niets. 
Zorg dat iedereen het ziet. 
 
De kinderen komen naar voren. We kijken naar het slot van het Advents- en 

Kerstproject ‘Geef licht’.  

Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst. 
 
RONDOM HET WOORD 

Schriftlezing   Micha 5: 1-4a (NBV) 
Zingen    Lied 482, cantorij: 1, allen: 2 en 3 
Schriftlezing   Johannes: 1-14 (BGT) 

Zingen    Lied 499, cantorij: 1 en 3, allen: 2, 4 en 5 
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Overdenking 

De cantorij zingt  O Nata Lux de Lumine van Morten Lauridsen 

 
 

Morten Lauridsen,  
 O Nata Lux de Lumine 
Uit Lux Aeterna 
 

 
O Licht geboren uit Licht 
 
 

 
O nata lux de lumine, 
Jesu redemptor sæculi, 
dignare clemens supplicum 
laudes precesque sumere. 
 
 
Qui carne quondam contegi 
dignatus es pro perditis, 
nos membra confer effici, 
tui beata corporis. 
 

 
O Licht geboren uit Licht, 
Jezus verlosser van de wereld, 
verwaardig U, Zachtmoedige,  
de lofzangen en de gebeden aan 
te nemen  
van uw smekelingen 
 
Gij, die eens tot vlees wilde 
worden 
Om hen die verloren waren  
maak ons tot ledematen 
van uw gezegend lichaam. 
 

Vertaling: Kees Meijer, e.a. 
 

 
Zingen      Lied 488, allen: 1, 3 en 5, cantorij: 2 en 4 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
Pastorale en diaconale mededelingen 
Gebeden  - Dankgebed en voorbeden, telkens beantwoord met lied 458a 
      

- Stil gebed 
- Gezongen Onze Vader: lied 369b 

 
Inzameling van de gaven  

1ste rondgang:  De diaconie 
2de rondgang:   Het kerkelijk leven 

 

 

De kleine kinderen uit de crèche kunnen worden opgehaald. 
De kinderen uit de kindernevendienst komen terug.  
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied (staand)    Lied 487 
Zending en zegen 
Be-aming 

 
 

Uitgangscollecte:  


