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Voorganger:  Ds. Gerda van Vliet 

Organist/Pianist: mevr. Willy Misker 
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WIT 

Wit is de kleur van de vreugde 

om het nieuwe leven, 

begonnen in het kind in de kribbe 

Hij is het licht voor de wereld 
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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Kaarsen gedicht: ‘Wanneer een mens …’ (uit Van Harte, pag. 27) 

 

Aansteken van de 5e kaars – de Kerstkaars 

 

Intochtslied 477:1, 2 en 3 Komt allen tezamen 

https://www.youtube.com/watch?v=JfhbQGuSOuM  

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied 302:1 God in den hoog’ alleen zij eer (Orgel) 

 

God in den hoog’ alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 

daarom, dat nu en nimmermeer 

ons deren nood en schade. 

God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

Hij heeft de vrede weergebracht; 

de strijd heeft thans een einde. 

 

Leefregel: 1 Joh. 4:10-11 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JfhbQGuSOuM
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Lezing  Gen. 3:8-15 

Once in royal Davids city – 1 en 2 

https://www.youtube.com/watch?v=QmspXB6lUeg  

 

1. Once in royal David’s city, 

Stood a lowly cattle shed, 

Where a mother laid her baby 

In a manger for His bed: 

Mary was that mother mild, 

Jesus Christ her little child. 

 

2. He came down to earth from heaven, 

Who is God and Lord of all, 

And His shelter was a stable, 

And His cradle was a stall; 

With the poor and meek and lowly, 

Lived on earth our Saviour holy. 

1. In de Koningsstad van David 

vlijt een moeder in een stal 

haar klein kindje in een kribbe, 

die tot bedje dienen zal. 

Maria is die moeder schoon, 

Jezus Christus is haar zoon. 

 

2. Uit de hemel kwam hij neder 

hij die God is, Heer van 't al, 

en zijn wiegje was een kribbe, 

zijn geboorteplaats een stal, 

bij wie zwak is, arm of klein, 

wilde hij op aarde zijn. 

 

Lezing: Jes. 9:1-6 

Once in royal Davids city – 5 en 6 

https://www.youtube.com/watch?v=QmspXB6lUeg  

 

5. And our eyes at last shall see Him, 

Through His own redeeming love; 

For that child so dear and gentle, 

Is our Lord in heaven above, 

And He leads His children on, 
To the place where He is gone. 

 

6. Not in that poor lowly stable, 

With the oxen standing by, 
We shall see Him, but in heaven, 

Set at God’s right hand on high; 

When like stars 

His children crowned, 

All in white shall be around. 

5. Door zijn liefde staan wij eenmaal 

met de Heiland oog in oog 

want dat kind zo lief en teder, 

is ons Here van omhoog. 

En hij leidt zijn kind'ren tot 
waar hij zelf woont, dicht bij God. 

 

6. In de hemel, niet bij ossen, 

niet bij ezels in een stal, 
aan Gods rechterhand gezeten, 

is 't waar hij zich tonen zal. 

Waar zijn kind'ren sterrekronen 

dragend, eeuwig bij hem wonen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QmspXB6lUeg
https://www.youtube.com/watch?v=QmspXB6lUeg
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Lezing  Micha 5:1, 3-4a 

Lied 498:1 en 3  Bethlehem, o uitverkoren stad (Orgel) 

 

Betlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata, 

in u is een vorst geboren 

als een nieuwe Jozua. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

Heft uw hoofden, kleine mensen, 

als uw nieuwe koning komt. 

Hij doorbreekt de oude grenzen, 

Hij maakt recht wat is gekromd. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

Lezing  Luc. 2:1-7 

Lied 483:1,2 en 3  Stille nacht, heilige nacht   

https://www.youtube.comwatch?v=ytfJkw5RVtk  

 

Lezing:  Luc. 2:8-20 

Lied 481:1, 2 en 3 Hoor de engelen zingen d’eer 

https://www.youtube.com/watch?v=jCv3oz-HbzY  

 

VERKONDIGING 

 

Lied Avé Maria - gezongen door Anne 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

 

Slotlied: Ere zij God 

https://www.youtube.com/watch?v=PiyMo4_lkbc 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

Lied 875: Father we love you - gezongen door Anne 

 

 

https://www.youtube.comwatch/?v=ytfJkw5RVtk
https://www.youtube.com/watch?v=jCv3oz-HbzY
https://www.youtube.com/watch?v=PiyMo4_lkbc
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MEDEDELINGEN 
Omzien naar elkaar 

Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., verblijft nog in verpleeghuis de Horst, Rondweg 

97, 7825TC Emmen.  

 

Mw. R.J. Jacobs-Winters, Sportlaan, is overgeplaatst naar Weydestein,  

Dr. G. H. Amshoffweg 4, 7909AA Hoogeveen. 

 

Mw. Horstman-Schepers, Karel Palmstraat, is overgeplaatst naar Zorgcentrum 

‘Veenkade’, Afd. Ae Kamer 121, Kaap de Goede Hoop 1, 9642 AP Veendam. 

 

Dhr. H. Winkelman, Zijtak, is opgenomen in het Scheperziekenhuis. 

 

Mw. Koopman-Nakken, Karel Palmstraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis. 

 

Mw. J. Hulst, Ekelenburgstraat, is opgenomen in het Scheperziekenhuis, maar 

de hoop is er dat ze voor de Kerstdagen naar huis mag. 

 

Zomaar weer een rij namen. En dan noem ik nog niet eens de namen van hen 

die thuis (ernstig) ziek zijn. Veel zorgen, lijden en verdriet. We denken aan hen 

en bidden dat God steun en troost geeft. Dwars door alles heen is Hij een God 

van nabij. Het teken daarvan is Jezus Christus en zijn geboorte in Bethlehem. 

Als gemeente zijn we in Hem met elkaar verbonden. Staan we om elkaar heen 

en laten we dat merken door onze aandacht, een kaartje of wat dan ook, voor 

hen die de moeite van het leven ervaren. Lied 502 uit het Liedboek geef ik mee 

om woorden te geven die wij zelf vaak niet kunnen vinden: 

 

Wij zingen door de tranen heen 

vér boven onze macht 

omdat in ongekende nacht 

als blijvend teken van de dag 

één ster ons tegenlacht 

 

Een lied voor mensen, nameloos,  

verstoken van elk licht, 

de hemel doof, geen God te zien, 

geen droom en alle toekomst dicht, 

geen woord, geen vergezicht: 
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Kom en word opnieuw geboren, 
ster waarop de wereld wacht. 

Breek het donker met uw stralen; 
met uw warmte: breek de nacht! 

 

 

Dan toch, door onze tranen heen, 

vér boven onze macht: 

God heeft naar mensen omgezien! 

Dit kind, hier aan het licht gebracht: 

zo heeft Hij ons gedacht! 

 

Ons lied voert over alle nacht 

de hoogste boventoon, 

verwonderd omdat in een kind 

God zijn gezicht aan mensen toont, 

en in hun wereld woont. 

 

Inloop bij ds. Gerda 

Aanstaande dinsdag staat de deur van de consistorie weer voor u open tussen 

14.00 en 16.00 uur. U bent u van harte welkom en de koffie en thee staan voor u 

klaar. Door de groene zijdeur van de kerk kunt u naar binnen. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. B. Ziengs, Herendijk 

 

 
 

Dienst zondag 26 december 

U kunt kijken naar de dienst in de Kruiskerk te Erica, via 

kerkdienst gemist.nl in die dienst gaat Ds. Gerda van Vliet voor,  de dienst 

begint om 9.30 uur 

 

http://gemist.nl/
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De oudejaarsdienst in de Eben Haëzer kerk, Langestraat Klazienaveen begint 

om 16.00 uur. De voorganger is dhr. Bert Broers 

U bent daar van harte welkom. 

 

Onlinediensten vanuit de Zuiderkerk  

U kunt de uitzendingen volgen via Kerkdienstgemist.nl Op de TV, computer, 

laptop of tablet logt u in met:. www.kerkdienstgemist.nl  

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met 

orgelspel 

 

Zondag 02 januari 2022    Online dienst 

Voorganger:  Ds. Gerda van Vliet.  

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 
 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

