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ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel Noël - C. Daquin (1694-1772) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan) 
Lied om thuis mee te zingen 477; 1, 3 en 4 ‘Komt allen tezamen’ 

 
 

3 Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de 
doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

4 O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

 



  

Bemoediging en groet  
o: Vannacht is in de stad van David een Redder geboren! 
     Een kind dat als de zon verschijnt. 
     Koning van de vrede. 
a: Eer aan God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen 
o: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
    die hemel en aarde gemaakt heeft 
a: die dichtbij gekomen is en onder ons woont 
o: licht en vrede voor ons allen, glorie aan God! 
a: Amen 
(We gaan zitten) 
 
Vredegroet 
The Followers ‘Wijs mij de weg naar Bethlehem’ 
 
Kerstevangelie: Lucas 2; 1 – 14 (door de lector) 
Orgelspel engelenzang glorialied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ 
Kerstevangelie: Lucas 2; 15 – 20 (door de lector) 
The Followers ‘Lied van de herder’ 
 
Filmpje kerk Okkenbroek 
Over de herders 
The Followers ‘Wij staan aan een kribbe’ 
Kerstnacht 
The Followers ‘Ze zeggen …’ 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- KIA Kinderen in de Knel – Kom op voor kinderen in de knel. 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen 
kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder 
om op uit te huilen en niemand die hen beschermd. Kerk in Actie 
komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 
kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze 
kerstcollecte! In de loop van 2022 wordt via de website van de PKN 
en op andere manieren bekend gemaakt welk kinderproject het 
meest urgent is. 



  

 
Dankzegging en voorbeden, waarbij steeds zingen lied 458:A 
‘Zuivere vlam’  

 
 
Lied 483 om thuis mee te zingen ‘Stille nacht’ 

 
Zegen 
The Followers ‘Go tell it on the mountain’ 

Orgelspel Vom Himmel hoch da komm ich her (BWV 700) - J.S. Bach 
(1685-1750) 

We wensen u/ jullie gezegende kerstdagen toe!  


