
PROTESTANTSE GEMEENTE 
DOETINCHEM 

 

 
 

Viering 25 december 2022 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 
 

Thema: Christus in ons midden 
 

 
De liturgische kleur deze zondag is wit: 

de kleur van de verlichting 

 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Ina Veldhuizen 

organist: Teun van de Steeg 
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In deze dienst werken verder mee: 
Wingerdcantorij o.l.v. Teun van de Steeg 
Marjo Harmsen - sopraan 
Miranda Loff – dwarsfluit 
Annemiek Helmink – viool  
Cor Vinke – viool 
Marion Vanhoecke – cello  
Mey Lingga - piano 
 
 
Vooraf  
De cantorij zingt: Gloria in excelsis Deo (T. van de Steeg) 
 
Zingen: NLB 478: 1 en 3 allen, 2 cantorij 
 
Het licht wordt binnengedragen 
 
Ouderling:  Licht in de wereld 
Gemeente:  Christus in ons midden 
Ouderling: Nooit zal het licht doven 
Gemeente:  Christus in ons midden 
Ouderling: Licht in ons huis 
Gemeente:  Christus in ons midden 
 
Zingen: NLB 501: 1 en 2 
 

 
WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
 
Welkom door ouderling van dienst 

 
Aansteken van de kaarsen 
 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
 
Zingen: Psalm 98: 1 
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Stilte 
 
Groet 
Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente: Amen. 
 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 
 
 

Een ieder gaat zitten. 
 
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 489: 1 
 
We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld 
 
Zingen Glorialied: NLB 487: 1 en 2 
 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
In het midden van de gemeente 
 
Zingen: NLB 486: 1 
 

De kinderen mogen naar de nevendienst 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
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Schriftlezing: Matteüs 1: 18 - 25 
 
Zingen: NLB 496: 1 en 3 
 
 
Overweging 
 
 
De cantorij zingt met de instrumentalisten: Christ be born in you  
 
Christus wordt in jou geboren 
 
Het kan elk moment zijn, het kan elke nacht zijn 
Maar dit zou de goddelijke nacht kunnen zijn - 
En dit zou de enige keer kunnen zijn - 
Aan allen die zoeken en allen die vinden 
Christus wordt geboren in jou 
Laat ieder in zijn/haar hart ruimte maken 
En ieder hart open staan 
Christus wordt geboren in jou 
 
Dit is de blijdschap van onze ziel 
Het aanblik van onze redder - 
En dit zou de enige keer kunnen zijn - 
Die ons begroet in de goddelijke nacht 
Aan allen die zoeken en allen die vinden 
Christus wordt geboren in jou 
Laat ieder in zijn/haar hart ruimte maken 
En ieder hart open staan 
Christus wordt geboren in jou 
 
Kunnen al onze gebeden verhoord worden 
In slechts één stralend moment 
Ons geloof, hoop en liefde verzekerd 
Op dit heilige moment 
Christus wordt geboren in jou 
Laat ieder in zijn/haar hart ruimte maken 
En ieder hart open staan 
Christus wordt geboren in jou 

Vertaling: Marieke Klein 
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WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte  - muziek – gelegenheid om gebedsintenties aan te 
dragen 
 
De cantorij zingt met de instrumentalisten:  
Christ be born on Christmas day (Robin Stopford) 
 

Christus werd op Kerst geboren 
Christus werd op Kerst geboren 
Maak een krans van hulst en vlecht de laurier 
Christus is vandaag geboren 
Het kind, de zoon, het heilige kind van Maria 
 
Hij is geboren om ons te bevrijden 
Hij is geboren om onze Heer te zijn 
Uit de maagd geboren 
God en Heer, door allen voor altijd aanbeden 
 
Laat de felrode besjes schitteren, 
Overal zichtbaar 
Christus is vandaag geboren 
Het kind, de zoon, het heilige kind van Maria 
 
Christenen, verheug je en zing 
Het is de geboortedag van een Koning 
Uit de maagd geboren 
God en Heer, door allen voor altijd aanbeden 
Christus is geboren 

Vertaling: Marieke Klein 

 
 
Terwijl er muziek klinkt, kan wie iets voor de dank- of voorbede 
heeft, dit via www.menti.com invoeren. De gevraagde code wordt 
getoond tijdens de muziek. De dank- en voorbede worden meege-
nomen in de gebeden. Bijdragen komen anoniem binnen, als je wilt 
dat bekend wordt wie de voorbede vraagt, sluit dan af met je naam. 
 
 

http://www.menti.com/


-6- 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Gebeden lopen uit op NLB 478: 4 
 
Stil gebed 
 
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. 
 

 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 
Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 

 
 
Zingen: NLB 481: 1 en 2 
 
Zegen 
Voorganger: 
Gaat allen heen in vrede 
Naar de plaats  
Waar God u in verantwoordelijkheid heeft gesteld 
En Hij zelf zal u zegenen… 
 
De Levende zegene u en behoede u, 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 
Gemeente: NLB 481: 3 

 


