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eerste kerstdag 

 

Thema: De liefde laat geen ruimte voor angst 

 

Afbeelding: KERST een love story 
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Intrede  
 

Kerstjubel rond 9.45 uur     

Lied 498 couplet 1, 3 en 5   

Lied 469 1 t/m 3 & 13 t/m 15 

Lied 481 

Lied 503  
 

Welkom en mededelingen door ouderling en Florian 

Soms moet iemand het gewoon even tegen je zeggen:  

‘Wees niet bang’. 
Want bang zijn we, soms… 
bang voor de toekomst, 
bang om voor een groep mensen te gaan staan,  

bang om oud te worden, 
bang voor de spoken in ons hoofd, 
bang voor de ander die anders is.  

 
Ook het kerstverhaal is een verhaal vol angst: 
angst voor een engel die je toespreekt, 

angst voor een kind ‘van hogerhand’,  
angst omdat je nergens welkom bent. 
 
Kwetsbare liefde is Gods antwoord op onze angst,  
een pas geboren kind is daarvan het teken. 
Niet zomaar een kind, maar een kind vol beloften, 
een kind van vrede, een toekomstmens. 

‘Wees niet bang’, zegt dit Kind tegen ons, 
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
In wie hij is, belichaamt hij de boodschap van de Bijbel:  
365 keer, voor elke dag van het jaar, wordt gezegd: 
‘Wees niet bang.’  
 
Die krachtige boodschap vieren wij, hier en nu. 

Welkom, mensen van goede wil,  
welkom, toekomstmensen! 
Welkom, hier, in het licht,  
dat ons warmt en vertrouwen geeft. 

 

Zingen ter verstilling  Lied 458 ‘Zuivere vlam’ (3x) 

 



Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart. 

 

- wij gaan staan – 

Bemoediging en drempelgebed:  

 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft  

voorganger: die het licht roept in de nacht 

allen: EN IN EEN KIND ONS NABIJ KOMT. 

 

voorganger: Donker is de wereld 

en angstig vaak ons hart. 

Zoeken willen wij het licht van uw ogen. 

allen: ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT! 

voorganger: Bij uw licht zien wij elkaar: 

mensen van uw welbehagen. 

Houd uw gezicht niet voor ons verborgen 

allen: ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT 

DAT DE ANGSTEN VAN ONS HART VERDRIJFT. AMEN 

 

Eerste Lied 477 ‘Komt allen tezamen’: 1, 4 en 5 

- wij gaan zitten – 

Kyrie  

Smeekgebed afgewisseld met Lied 476: 1, 2 en 3 (steeds één 

couplet) 

 

Glorialied 487  

 

Gebed van de zondag 

v. ...   

 Door Jezus Christus, onze Heer. 

a. AMEN. 

 
 

De heilige Schrift 
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Profetenlezing  Micha 5: 1-4a 

Zingen Projectlied advent 2019  
(melodie: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, JdH 827, EL454) 

 

Micha heeft het eeuwen t’rug al voorspeld 

en het wordt elk jaar door mensen weer verteld 

Jezus is geboren midden in de nacht 

’t kindje dat Gods licht hier op aarde bracht 

 

Met de kinderen: Terugblik op het kerstspel 

 

Kleinere kinderen mogen naar de crèche,  

grotere kinderen krijgen opdrachten voor in de kerk 

 

Epist ellezing  1 Johannes 4: 11-19 

 

Lied     ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ 

Hanna Lam / Wim ter Burg (uit AWN III, 19) 

 

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen. 

 

Refrein: 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

 

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen. 

 

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar… 
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4 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

is er geen hoop meer op zegen. 

Kinderen, maak de liefde toch waar: 

schrijf het op alle wegen. 

 

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar… 

    

Evangelielezing Matteüs 1: 1 en 16-25  

Uitleg en verkondiging 

Lied    504 ‘Een engel heeft de toon gezet’ 

Gebeden en gaven 

Gebeden 

 Dankzegging – Voorbede na iedere intentie:  

 v. Daarom bidden, daarom zingen wij: 

 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart. 

 

 Stil gebed – Onze Vader gezongen  melodie: Gert Landman 
 
 

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken 

Collecten De 1e rondgang is voor Vluchtelingenwerk Oegstgeest 
 De 2e rondgang is voor het kerkenwerk van de PGO 

 

Muziek  Slotlied van het kerstspel  

op de wijs van ‘Marry you’ van Bruno Mars 

allen: Zeg geen nee, nee, nee, nee, nee 

Maar zeg ja, ja, ja, ja, ja 

Pais en vree, vree, vree, vree, vree 

Als het kerst is, nu het kerst is. 
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Tijdens het collecteren komen de kleinere kinderen terug in de 

kerk 

 

Zending en zegen 

- wij gaan staan -  

Slotlied  486 ‘Midden in de winternacht’ 

 

Zegen 

v. …  

a. AMEN 

Postludium Sinfonia in g van J.S. Bach 
 

 

 

   

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten. 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 

 

 

 

 

 

Bij deze viering zijn o.m. betrokken: 

ouderling Maurice van den Heuvel 

voorganger ds. Rian Veldman 

diaken Martine Delver 

lector Ardy van Ooij    

organist Klaas Trapman 

koster Chris van der Oord 

ontvangstcommissie Ditje en George Gelderblom-de Lange 

kindernevendienst Willem Pieter Rus   

crèche Paola Rus 

verschillende kinderen   

 


