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De liturgische kleur deze zondag is wit: 
de kleur van zuiverheid en vreugde 

 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: pastor Mia Tankink 

organist: Teun v/d Steeg 
m.m.v. Jannie Mollevanger, 

Margret van Gessel, Bonnie Broekroelofs 
en sopraan Marjo Harmsen 

Celliste: Elske Middeljans 
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We zingen NLB 477 Wij komen tezamen 

 
WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We zingen NLB 506: Wij trekken in een lange stoet 
 
Stilte 
 
Groet 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
Voorganger: 
Kleine kind van Bethlehem, 
Wij zongen al zijt Gij nu nog maar een kind 
Zo kwetsbaar, teer en klein, 
Wij weten dat het rijk begint 
Waarvan Gij Heer zult zijn. 
 
Kwetsbaar, klein en teer, zo voelen wij ons regelmatig in deze tijd. 
Niet alles is maakbaar, dat hebben wij moeten ondervinden. 
Een ieder van ons komt hiernaar toe met ervaringen, 
Beelden van mensen die ziek zijn, tv-beelden van weer een 
nieuw virus, 
Beperkingen, onzekerheid. 
En vanuit de ziel van ons menszijn komt de vraag om hulp: 
 
We zingen NLB 130c vers 1 
 
Luister, Heer, luister toch. 
Dat is onze oproep aan het kleine kind van Bethlehem 
Laat ons in deze dienst ons hart openen om Hem te ontvangen. 
Niet alleen in ons verstand, 25 december Kerstmis, 
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Maar vooral met een hart dat zich steeds verder opent, 
Ogen die uitzien naar de toekomst, 
Hoop, geloof en vertrouwen vandaag hier vinden, vergroten en 
behouden. 
 
Voorganger: De vrede van de Heer is met u 
Gemeente: Ook met u is de Heer 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
De roos van Bethlehem: uitleg en groei 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 
Eerste lezing: Jesaja 11: 1-2-3-5-7-8b 
 
We zingen NLB 473: Er is een roos ontloken 
 
Tweede lezing: Lucas 2: 1-14 
 
De zanggroep zingt samen met Marjo: Christ be born in you 
 
 
Uitleg en overdenking 
 
We zingen NLB 490: 
Heden zult gij Uw glorie aanschouwen 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen 
 
Collecte 
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Dankgebed 
Eindigend met NLB 484: Go tell it on the mountain 
 
Voorbeden – stil gebed 
 
Onze vader 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze, 
want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, amen. 
 
We zingen: Adem ons open 
 
Uitzending en zegen 
 
Uitzendwoorden/uitzending met een korte inleiding 
 
Zegen 
 
Gemeente: Amen 
 
We zingen NLB 487: Eer zij God in onze dagen 


