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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Quand Jésus naquit à Noël - C. Balbastre (1727-1799) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
Openingslied om thuis mee te zingen 473 ‘Er is een roos ontloken’ 

1 Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 

 
2 Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

 
3 Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 



  

o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering 
Besloten met: 
v: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
a: Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 
 en U mogen liefhebben en dienen 
 met al onze krachten. 
 Amen      
 
Lied 454; 3 ‘De stok die hen sloeg is gebroken’ gespeeld door alleen 
het orgel en de mensen lezen de woorden mee.  
 

De stok die hen sloeg is gebroken, 
geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 
Zij krijgen weer tijd van leven, 
er is een begin van geluk! 

 
Groet door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede. 
We gaan zitten      
 
Kijkluisterlied 496; 1 en 2 ‘Een ster ging op uit Israël’  

 
Filmpje Kerststal Okkenbroek 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste lezing Kerstevangelie: Lucas 2; 6-7 
 
Kijkluisterlied 443: ‘De engel Gabriël komt aangesneld’  
 
Tweede lezing Kerstevangelie: Johannes 1; 10-14 



  

 
Lied 480 om te zeggen bij orgelmuziek ‘Ik wandel in gedachten’   
 

1 Ik wandel in gedachten 
in Gods geboortehuis, 
gezegend zijn de nachten 
van kerst, hier ben ik thuis. 
Mijn hart vergeet de wereld 
van haast en regeldruk. 
Hier vind ik Jezus’ kribbe, 
geloof is mijn geluk. 
 
2 Geen woorden zijn te vinden 
dat ik begrijpen zal 
hoe God als hemels kindje 
moet slapen in een stal. 
U Heer, mijn levensadem, 
het hoogste woord van God, 
vindt minachting op aarde, 
moet slapen in een grot. 
 
3 Een mus heeft nog zijn nestje, 
zijn eigen heggentak, 
een zwaluw die wil rusten 
vindt veilig onderdak, 
een leeuw kan zich verschansen – 
moet ik mijn God dan zien 
in stro van iemand anders, 
een stal, zo anoniem? 
 
4 Kom in mijn hart en woon er, 
het is geen vreemde plek, 
u zelf hebt mij veroverd, 
blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen 
geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U, Heer Jezus, 



  

in diepten van mijn ziel. 
 
Woorden, beeld en gedicht bij het WOORD: ‘Welles – Nietes’ 

Hierin gedicht om te zeggen bij orgelmuziek ‘Lof van het Onkruid’ 

(Ida Gerhardt) 

 
Godlof dat onkruid niet vergaat. 
Het nestelt zich in spleet en steen, 
breekt door beton en asfalt heen, 
bevolkt de voegen van de straat. 
Achter de stoomwals valt weer zaad: 
de bereklauw grijpt om zich heen. 
En waar een bom zijn trechter slaat 
is straks de distel algemeen. 
 
Als hebzucht alles heeft geslecht 
straalt het klein hoefblad op de vaalt 
en wordt door brandnetels vertaald: 
 
‘gij die miljoenen hebt ontrecht: 
zij kòmen – uw berekening faalt.’ 
Het onkruid wint het laatst gevecht. 
 

Kijkluisterlied 476 1 en 3: ‘Nu zijt wellekome’  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
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. 
 
Kijkluisterlied 493 ‘Soms breekt uw licht’  
 
Voorbeden 

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht 
van de Paaskaars, waarbij we zingen lied 476-slotregel ‘Kyrieleis’  
 

 
Stil gebed 

 
Kijkluisterlied: ‘Onze Vader verborgen’ (t: Huub Oosterhuis, m: Tom 
Löwenthal) 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Slotlied om thuis mee te zingen:  ‘Ere zij God’ 
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 



  

 
Zegen 

Muziek Vom Himmel hoch da komm ich her (BWV 701) - J.S. Bach 
(1685-1750) 

 

 
 
 
 
 
We wensen u/ jullie  
 

 
 
 


