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Woord van welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Lied 476: 1, 4 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 

 
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 

  
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding op de kerkdienst 
	
Lied om ontferming: Lied 301j    Kyrie eleison 
 
Lezing uit de bijbel: Lucas 2: 6-14 
 
Muziek: Hoor de engelen zingen de eer (door Addy en Eveline) 
 
Lezing uit de bijbel: Lucas 2: 15-20 
 
 
Preek 
 
	
Muziek: Christmas Spirituals  
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Gaven delen: 
De 1e  collecte is de Kerstcollecte 2021 van Kerk in Actie: 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland,(zie toelichting op pagina 5) 

de 2e  collecte is voor de Diaconie 
 
Gebeden, afgesloten met het gebed des Heren 
Onze Vader die in de hemel 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. 
 
	
Slotlied: Lied 473: 1 en 3.  

Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 

 

Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
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God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood.  

 
 
Zegen 
 
 
Muziek: Ere zij God (door Addy en Eveline) 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 
 
 
 
 
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u 
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de 
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.      
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Toelichting Kerstcollecte Kerk in Actie: 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen.  
En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, 
onzekere wachten.  
Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien.  
Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs.  
Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten 
komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het 
invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde 
volgen.  
Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige 
vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland.  
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en 
dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een 
voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen 
voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
 
Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland! Helpt u mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 25 december 2021.  


