
VOORBEREIDING 

Orgelspel 

We beginnen met het zingen van enkele kerstliederen. 

Dawwagiem     ‘Hallelujah to the newborn King’ 

Allen    ‘Komt allen tezamen’ (lied 477): 1, 2 en 3 

Dawwagiem en gemeente ‘In dulci jubilo’ (lied 471) 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we: Adventsliedje 

Moment van stilte 

Psalm van de zondag 150a - ‘Geprezen zij God’ - allen 

Kyrië     gebed om ontferming 

Gloria  ‘Go tell it on the mountain’ (lied 484) 
    

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

De jonge kinderen gaan naar de nevendienst. 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 2:1-20 (BGT 2014) 

Jozef en Maria gaan naar Betlehem 
1 In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het 
Romeinse rijk laten tellen. 2 Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat 
Quirinius de provincie Syrië bestuurde. 3 Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn 
familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 
4-5 Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij 
kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar 
Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 

Jezus wordt geboren 
6 Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7 Het was Maria’s eerste kind, 
een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er 
was voor hen nergens plaats om te slapen. 

Herders horen het goede nieuws 
8 Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. 
9 Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De 
herders werden bang. 10 Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie 



goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. 11 Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de 
Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. 12 En zo kunnen jullie hem herkennen: het 
kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ 
13 En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: 14 ‘Alle eer 
aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’ 

De herders gaan naar Betlehem 
15 Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan 
naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ 
16 Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het 
kind. 17 Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. 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.     

Dawwagiem  ‘Jesus, what a wonderful child’ 

Verkondiging 

Zingen      ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ (lied 494) 

De jonge kinderen komen terug uit de nevendienst 

GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen en nodiging 

Inzamelingen         
• eerste rondgang: Kerstcollecte - Geloof, hoop en Syrië 
De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor 
geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit 
vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. 
Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn 
klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. 
Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren 
generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië 
met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit 
arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te 
midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met 
traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef 
hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte!  

• tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden 
Tijdens inzameling van de gaven zingt Dawwagiem: ‘2000 Decembers Ago’ 
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Voorbeden 

De beurtspraak  
voorganger De Heer wil bij ons zijn 
ALLEN HIJ LAAT ONS NOOIT ALLEEN 
voorganger Hij denkt altijd aan ons 
ALLEN WIJ DENKEN NU AAN HEM 
voorganger Wij danken de Heer 
ALLEN DAT IS WAT HIJ VERDIENT 

Dankzegging en lofgebed  
Ja, God, dat willen wij doen, 
wij willen U danken 
voor het leven en de liefde die U geeft, 
en voor wat U nog geven zal, 
voor wat U heeft beloofd: 
dat het leven echt goed zal zijn, 
de hemel op aarde. 
Daarom danken wij U, 
daarom noemen wij U heilig, 
en daarom zingen wij voor U het lied 
dat altijd en overal, in hemel en op aarde  
voor U gezongen wordt: 

Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

Instellingswoorden 
Vooral danken wij U voor Jezus, 
want Hij heeft ons met woorden en daden laten merken 
hoeveel U van de wereld houdt, 
en hoeveel U ervoor over hebt, 
dat er troost zal zijn, 
en verzoening en vrede. 
Jezus had er alles voor over. 
Daarom nam Hij aan het eind van zijn leven 
een brood, dankte U, brak het in stukjes, 
en gaf het aan zijn vrienden, terwijl hij zei: 
Dit is mijn lichaam, voor jullie gebroken. 
Blijf dit doen, en denk dan aan mij, 
aan wat ik jullie heb gegeven. 

Ook nam Hij toen een beker, dankte U, 
en liet de beker rondgaan, terwijl Hij zei: 
Drink daar allemaal maar uit, 
en vier zo samen de vriendschap van God. 
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Als wij daar nu aan denken, God, 
dan bidden wij U of u ons helpen wilt 
om te leven in de Geest van Jezus, de Heilige Geest. 
En zoals dit brood dat we samen delen 
gemaakt is uit een heleboel graankorrels, 
die gemalen en gemengd en gebakken zijn, 
laat zo ook ons, allemaal verschillende mensen, 
samen gemeente van Jezus zijn, 
waar mensen eten vinden en troost, 
verzoening en vrede, 
vriendschap en vreugde. 

Daarom bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde:  

Onze Vader… 

En wij zingen samen: 
   

Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo.  

Brood en wijn worden gedeeld 

Muziek tijdens het delen van brood en wijn: Dawwagiem: ‘What A Beautiful Name’ 

Slotgebed  
voorg.  
U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, 
dat Gij ons de gemeenschap met Uw Zoon geschonken hebt, 
en wij bidden U: 
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, 
opdat wij als nieuwe mensen leven, 
U ter eer, onze naaste tot heil.  
allen  AMEN. 

Slotzang   ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ (lied 481) 
    
Zegen 

Bij de uitgang: collecte voor de kosten van predikantsplaatsen en van aanstellingen kerkelijk 
werkers. In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de 
kinderen is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• Marleen Kruijt - ouderling van dienst 
• Jan Hendrik Labots - diaken van dienst 
• René Venema - voorganger 
• Bloemschikking: Ineke van der Keur, Riet Passchier en Marjan Zwijsen 
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Muzikale medewerking: 
• Gospelkoor Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot 
• Maarten Boonstra - orgel 

  
Kerst en Epifanie in de Vredeskerk 

31 december  Zondag ‘Naamgeving’ 
10.00 uur  kerkdienst 
   voorganger: Henk Boter 
   
7 januari   Epifanie - Cantatedienst 
10.00 uur  koffiedrinken en nieuwjaarwensen 
10.30 uur  kerkdienst 
   voorganger: René Venema 
   zang: Caroline ’t Hoen (sopraan) 
11.30 uur  een dronk op het nieuwe jaar! 

Uitgevoerd wordt ‘Jubilate Deo’ van André Campra (1660-1744). 
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