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Meditatief  
 

Kerstgedicht 
 
Er is een kind geboren 
eenvoudig in een stal. 
Dat kind kwam de vrede brengen 
voor mensen overal. 
 
De engelen zongen vrolijk 
een wonder is geschied. 
Gods kind kwam voor een wereld 
vol zorgen en verdriet. 
 
Dat kleine koningskindje 
vroeg maar een geschenk: 
Dat ik niet voor mezelf leef 
maar ook aan anderen denk. 
 
Waar mensen samen komen 
en goed zijn voor elkaar, 
daar is het altijd kerstfeest 
op elke dag van het jaar. 
 
Auteur onbekend 
 
Een gedicht waar maar weinig meer aan toe te 
voegen is. Fijne Kerstdagen 
 
Meanne Voogt 
 

Orde van dienst 1e Kerstdag 2022 

 
Voorganger op deze kerstmorgen is ds. Anja van 
Alphen uit Haastrecht die we regelmatig op onze 
kansel mogen begroeten. Het belooft een 
feestelijke dienst te worden door de medewerking 
van onze huisband Just4fun en organist Arie 
Versluijs. Zou er dit keer ook weer een levend 
standbeeld te bewonderen zijn vanwege het 
adventsproject van de kindernevendienst? Meisjes 
en jongens, kom het zien! Er is trouwens voor 
jullie een nevendienst in de kerkenraadskamer. 
We wensen elkaar een zegenrijke dienst waarin 
we een vonkje meekrijgen van het Levenslicht. 
 

 
 
 
 
 
Voor de dienst: Just4fun:  
Vrolijk Kerstfeest allemaal 
 
Welkom - Aansteken kaars vijfde kaars door 
Fenne - Aanvangslied: Lied 477 vers 1, 2 en 3 
Komt allen tezamen – Stil gebed, bemoediging en 
groet – Zingen: Lied 477 vers 3 en 4 (begeleid 
door het orgel en Just4fun) - Gebed om 
ontferming – Just4fun: The first Noël - Moment 
met de kinderen – Zingen projectlied couplet 1 en 
5 - Kinderen naar eigen dienst - Gebed bij de 
opening van het Woord - Evangelielezing: Lucas 2 
vers 1-7 – Just4fun: Mary did you know - Vervolg 
evangelielezing: Lucas 2 vers 8-20 - Zingen: Lied 
483 vers 1, 2 en 3 Stille nacht, heilige nacht – 
Overdenking – Orgelspel - Zingen: Waar eens 
David werd geboren (melodie: Once in royal 
David’s city) - 
 
Dankgebed en voorbeden, Onze Vader – 
Aandacht voor collecte - Kinderen terug uit 
nevendienst, kinderen worden opgehaald uit de 
oppas – Just4fun zingt: Er is een kindeke geboren 
op aard - Slotlied: Lied 481 vers 1 en 3 Hoor de 
engelen zingen de eer - 
Zegen, daarna zingen: Ere zij God. 
 

 
Wel en wee. 
 
*Op 28 december is mevrouw Broekhuizen-Snoei 
jarig. We wensen haar een heel fijne verjaardag 
en een mooi nieuwjaar! 
 
*Voor iedereen een hele mooie kerst gewenst. 
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek in 
deze tijd, weet dan dat uw ouderlingen altijd 
bereikbaar zijn. 
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Liturgisch bloemschikken : 
Niet alleen in Jezus' verre voorgeslachten 
rommelt het ,ook rond zijn eigen geboorte. Maria 
is zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van 
haar verloofde. 
De Heilige Geest zelf had Jezus in haar laten 
groeien. 
Maar in plaats van het inrichten van een 
koninklijke kinderkamer moet ze met een 
bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazaret 
naar Betlehem waar ze met haar aanstaande in 
een stal terechtkomt. 
In die ontredderde situatie bevalt ze van haar 
eerste kind. 
Maar Maria moppert niet. Ze hoort nog het 
bericht van de engel dat de Zoon van God in haar 
leven zou komen (Lucas 1:28-38).Die blijde 
boodschap belandt van haar verstand in haar 
hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij ons tot 
voorbeeld .En ze bracht een zoon ter wereld,  
haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken 
en legde Hem in een voederbak, omdat er voor 
hen geen plaats was in het gastenverblijf.  
 
Tussen de 4 hoge kaarsen zijn nu talloze kleine 
lampjes.. Tussen de lampjes zijn veel witte 
(vruchten)bessen en groen uitlopende bolletjes 
om het feestelijke van Kerst te onderstrepen. 
 
Meditatie, 
 
Stralend licht 
de nieuwe dag begint 
met sterren in de nacht. . 
  

 

Voedselbank 

 

Het product voor December is aardappelpuree.  
Er zijn 24 pakken gebracht.  
 
U kunt de producten weer in de kerk inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 

Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in 

te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld 

over te maken. Bij voorbaat bedankt. 

 
Collectedoelen  24 december : 
 
1ste Kerk in Actie Kinderen in de knel 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kinderen 
in de knel overmaken op rek.nr. 

NL10RABO0333800737 

 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 

overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 

 
Of scan de QR code voor collecte 2 

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 

worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 

21 o.v.v. van het collectedoel. 
 

Collectedoelen  25 december : 
 

1ste Rudolph stichting 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Rudolph stichting overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
                                                  
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 

2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Diaconie overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
                                         
Of scan de QR code voor collecte 2 

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden 
bij  Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21  o.v.v. van 
het collectedoel.  

                                         De Diaconie. 
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*Kerstnachtdienst, zaterdag 24 december  
Aanvang 22.00 uur 
Zingende dominee Rob Favier zal voorgaan met 
zijn muzikale, sfeervolle inbreng tijdens de 
kerstnachtdienst. Na afloop van de dienst wordt 
er warme chocolademelk geschonken 
 
*De kerstnachtdienst wordt live 
uitgezonden via RTV Krimpenerwaard 
 
*In verband met de drukke maand december is 
er geen gemeente gebedsavond op 27 
december. 
 
*Zaterdag 31 december om 19.00 uur 
Oudejaarsdienst.  
Voorganger Mevr. R.E. de Kwaadsteniet – van 
Westen. 

 
Lieve gemeenteleden, 
 
graag had ik aan het einde van dit jaar 
iedereen persoonlijk een kaart gestuurd. 
Dat gaat niet lukken! Daarom een groet via 
de gemeentebrief. Want in een onrustige en 
verwarrende wereld wensen wij u en jullie 
graag een mooi Kerstfeest toe en Gods 
zegen in 2023.  
 
Laat ons een licht opgaan  
in deze dagen,  
opdat we ontdekken  
wat het Kind in de kribbe  
ons laat zien:  
liefde, vrede  
zomaar onverwacht  
tussen heel gewone mensen:  
Immanuel. 
 

Jan Schipper en ds. Luci Schermers 


