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INTREDE  
 
Orgelspel  
gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart voorbereiden 
op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
We zingen staande LB 477 
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

2 De hemelse engelen 
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
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 (o) 
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 (o) 
besloten met: 
o: 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 
 
Psalm LB 98 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven,  
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 

 

Groet (door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met U! 
a: Zijn vrede is ook met U. 
v: Wenst elkaar de vrede. 
We gaan zitten 
 
Kyriegebed, in 3 delen, ieder gedeelte afgesloten met lied 301k  
I = voorganger II = allen 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 



  

Christe eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 
Gloria Psalm 98 

3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  
zijn heil en zijn gerechtigheid.  

 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed tot de Geest 
 
Lezingen uit de heilige Schrift – door de lector 
1e lezing Jesaja 52, 7 -10 
Muziek Weihnacht Fantasie, Hermann Wenzel (orgel) 
2e lezing Johannes 1, 1-14 
Lied 488 

1 In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 
 



  

2 Hij werd geboren in de nacht 
die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 
3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont te midden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 
 
4 Hij troont in onze lage staat 
waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
5 Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 

 
Prediking 
 
Muziek Menuet uit Suite in G, Johann Fischer (hobo + orgel) 
 
Lied 501 

1 Als een ster in lichte luister, 
als een vurig verschiet 
straalt Gij ons tegen. 
Terwijl de nacht nog huivert 
daagt Gij op als ons nieuw lied! 
 
2 Als een morgen aangebroken, 
als het licht zonneklaar, 
roos in de winter, 
in de woestijn ontloken, 
als belofte bloeit Gij daar. 
 



  

3 Als een kind tot ons gekomen, 
zijt Gij ons ongedacht 
nader, nabijer 
dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overmacht. 
 
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. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankzegging en voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Diaconale mededelingen – door de diaken van dienst  
 1. Kerk en diaconie  

2. Kerk in Actie: een beter leven voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland 

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (en inmiddels ook in 
Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, 
omdat ze nergens in Europa welkom zijn. 
Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen wij in actie. Juist 
met kerst verdienen de kwetsbare kinderen extra aandacht en 
steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. 
 
UITTREDE 
 
We zingen staande het slotlied 487 

1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit.  
Gloria 
in excelsis Deo. 
Gloria 



  

in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Zending en zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
 
Muziek Menuet Johann Fischer (orgel) 

 
 
 
 

Na afloop van de dienst is er koffie/ thee, welkom!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

MEDEDELINGEN 
 
 
De bloemgroeten gaan naar 
Franske Veltkamp en Fokke Meima  
  
 
Volgende viering 
01-01 10.00 uur, Morgengebed Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok 

Nieuwjaarwensen met oliebollen! 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. C. Bochanen (Deventer) 
Orgel Franske Veltkamp 

Hobo Fokke Meima 

Ouderling van dienst Jan Bouwhuis 

Diaken van dienst Elleke Brinkman 

Lector  Marian Jansen 
Camera/ geluid Hans Möller 
PowerPoint Silke Wijnstok 
Koster  Hans Haverslag 

 


