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Maak het mee!  
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Bij de voorplaat: 

Rainbow, de duif van Kerk in Actie, vliegt de wereld rond, op zoek 

naar plaatsen waar mensen gelukkig kunnen zijn. En ze bedenkt. 

wat er gedaan kan worden om meer van zulke plaatsen te laten 

ontstaan.  
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Voor de dienst  
 
 
Het koor zingt: O, kom, o kom, Emmanuel 
 
 
 
We zingen: Go tell it on the mountain (lied 484) 

(refrein: allen, coupletten: koor) 
 

Refrein: 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
1.  While shepherds kept their watching 
 over silent flocks by night 
 behold, throughout the heavens 
 there shone a holy light. Refrein 
 
2. The shepherds feared and trembled 
 when lo! above the earth 
 rang out the angels chorus 
 that hailed the Saviour's birth. Refrein 
 
3. Down in a lonely manger 
 the humble Christ was born 
 and God sent our salvation 
 that blessed Christmas morn. Refrein 
 
 
 
 
Het koor zingt: Once in Royal David’s City 
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We zingen: Komt allen tezamen (lied 477) 
 
koor 
 1.  Komt allen tezamen, 

 jubelend van vreugde: 
 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
    

allen 
 2. De hemelse eng’len 
  riepen eens de herders 
  weg van de kudde naar 't schamel dak. 
  Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
 
gemeente en koor 
 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. 
 
allen 
 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. 
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Welkom   
 
Moment van stilte 
 
 
Aanvangspsalm: Psalm 98 : 1  (staande) 
 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
We zingen: Psalm 98 : 3  
 
3. Laat heel de aard' 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. 
       (we gaan zitten) 
 
Gebed om ontferming met 
 

  
 
Aansteken van de kaarsen 
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Glorialied: Eer zij God  (lied 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, 
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, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Gebed 

 
Een kerstverhaal van de duif Jona 
 
We zingen: Maak het mee  
  (melodie Nu daagt het in het Oosten, NLB 444) 
 
allen: Een ster laat mensen weten: 

de nacht gaat snel voorbij. 
God zal ons niet vergeten, 
Hij houdt van jou en mij. 
 

koor:  Ver boven alle tranen, 
De ruzies en de strijd, 
brengt Hij de mensen samen. 
Er komt een nieuwe tijd. 

 
vrouwen: Uit diepte, kou en donker  

brengt Hij je naar het licht.   
Een nieuw begin, een wonder.   
Dat is een vergezicht.  
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mannen: Wie hoopt kan blijven wachten, 
  al weet hij niet hoe lang. 

Want buiten zijn gedachten 
komt nu al iets op gang. 

 
koor: De hemel helpt je hopen 

met woorden in de nacht. 
Houd dan je oren open, 
want God wekt nieuwe kracht. 

 
allen: Nu wordt het licht geboren. 

Zo kwetsbaar als een kind 
laat God hier van zich horen. 
De vrede overwint. 

 
 
Lezing van Lucas 2 : 18 - 20 uit Bijbel in Gewone Taal 
 
18

 Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van 
de herders. 

19
 Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze 

bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. 
20

 De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en 
dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want 
alles was precies zoals de engel gezegd had. 
 
 
 
 
 
We zingen: Zeg eens herder (lied 485) 
 
allen:  1. Zeg eens herder waar kom jij vandaan?  
   
koor:  Ik heb eens gekeken in een oude stal  
  Daar zag ik een wonder dat 'k vertellen zal.  
 
allen:  2. Zeg eens herder wat heb jij gezien?  
koor:  'k Zag een os en ezel bij de voederbak,  
  het was er koud en donker, tocht kwam door het dak  
 
allen:  3. Zeg eens herder wat zag jij nog meer?  
koor:  Ja ik zag een kindje, schreiend van de kou  
  en daarbij stond Jozef, die het warmen wou.  
 
allen:  4. Zeg eens herder zag je soms nog meer?  



8 

koor:  'k Zag toen dat Maria 't kind in d'armen nam,  
  os en ezel keken, ook een heel klein lam.  
 
allen:  5. Zeg eens herder is het lief en schoon?  
koor:  Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,  
  schoner dan de hemel waar de sterren staan.  
 
allen:  6. Zeg eens herder heeft het iets gevraagd?  
koor:  Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen:  
  laten wij nu allen gaan tot Hem alleen. 
 
Overweging  

 
Het koor zingt ‘First Noël’ 
 
 
We zingen: Luidt klokjes klingelingeling (2x) 
 
Luidt klokjes klingelingeling. 
Luidt klokjes kling! 
Laat je boodschap horen, 
Jezus is geboren! 
Voor die blijde klanken 
willen wij God danken.  
Luidt klokjes klingelingeling 
Luidt klokjes kling! 
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Dienst van het antwoord 

 
Dankgebed  
 
Voorbeden 

 
 
stil gebed, afgesloten met 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 

  
 Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
 
Inzameling van de gaven 
 
1

e 
collecte 

Kerk in Actie -  Kerstactie voor gehandicapte kinderen in Pakistan 
 
2

e
 collecte voor de kerk 

 
3

e
 collecte voor het Leger des Heils 
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Slotlied: Midden in de winternacht 
 
1. Midden in de winternacht ging de hemel open, 

die ons ‘t heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn eigen lied; 
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 
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 zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 
3. Zie, reeds staat de morgenster 

stralend in het duister, 
want de nacht is niet meer ver,  
bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan; 
herders, blaast de fluiten aan. 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren.    
 

 
Zegen met gezongen Amen 
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Ere zij God 

 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, in de mensen een welbehagen 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen 
 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Amen, amen 
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Voorganger:  Ds. Hillegonda Ploeger 

Organist:  Eduard van Maanen 

Ouderling van dienst: Liza Heilema 

Diaken van dienst: Ati Valkenburg 

Koster:    Piet van de Bunt 

Aan deze dienst werkte mee het Interkerkelijk Koor onder leiding van 

Henk van Zonneveld. 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
Het echtpaar Van Driel (Berkenlaan 14). Dinsdag 20 december waren zij 60 
jaar getrouwd.  
 
Jarig:  
 Dhr. A. Manten, Nootweg 23, 1231 CP. Hij wordt 27 december 81 jaar.  
 Mw. L.A. van Altena – Hilgendorf, Eikenlaan 37, 1231 BG. 
 Zij wordt 28 december 81 jaar. 
 
Agenda: 
 
31 december: 19.30 uur : Oudjaarsdienst 
 
zondag 1 januari:  10.00 uur : koffiedrinken 
 10.30 uur : morgengebed 
 
 
 
 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

