
 

 
 

 

Dorpskerk Wassenaar 

Kerstmorgen, 25 december 2022 

Voorganger: ds. Jilles de Klerk  

Organist: Rijk Jansen  

m.m.v. Ensemble  Amici della  Musica o.l.v. Frank de Groot: 

Viool   1                     Frank de Groot 

 Viool    2                   Wim Ruitenbeek 

 Altviool                     Annelies  Rijk 

 Cello                          Sara  Gabalawi 

 Contrabas                   Diederik  Meijnckens 
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Klokluiden 

Orgelspel  

Welkom  

Zingen (staande): lied 477: 1, 4 en 5       

Votum  Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 

     Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 

      Vg: die trouw houdt in eeuwigheid 

     Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Groet    Vg: Genade zij u en vrede 

  van God, onze Vader en van 

  Jezus Christus de Heer, door 

  de Heilige Geest 

     Gm: Amen 

     -allen gaan zitten- 

Het Vivace- Grave- Allegro uit het Concerto grosso op. 6, nr. 8 ‘Fatto per la 

notte di Natale’ van Arcangelo Corelli    

Zingen: refrein en couplet 5 van het projectlied (melodie lied 469)                    

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

Een jonge vrouw uit Nazaret 

wordt door de hemel opgemerkt. 

Maria krijgt een koningskind 

omdat Gods nieuwe tijd begint. 
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De kinderen kunnen naar hun eigen kindernevendienst gaan  

 

Kyriëgebed   

 

Gloria: lied 487    

 

Wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften door te luisteren naar de 

delen Adagio – Allegro – Adagio uit het Concerto grosso op. 6, nr. 8 van 

Arcangelo Correlli    

Schriftlezing: Jesaja 7: 10-18  

 

Zingen: lied 466: 2, 5, 6 en 7   

 

Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25  

Zingen: lied 489  

Verkondiging  

 

We luisteren naar de delen Vivace- Allegro - Largo (Pastorale) uit het Con-

certo grosso op. 6, nr. 8 van Arcangelo Correlli    

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 

Mededelingen  

Zingen (staande): lied 481   

Zegen    

g. Amen 

 

Bent u geinteresseerd in de activiteiten binnen de Protestantse Gemeente 

Wassenaar, raadpleeg dan de website: www.pkn-wassenaar.nl. Wanneer u 

specifiek op de hoogte wilt blijven van de kerkdiensten in de komende we-

ken, kunt u zich de wekelijkse mailing PGWekelijks laten toesturen (een 

mailtje aan het kerkelijk bureau: info@pkn-wassenaar.nl en u komt op de 

mailinglist)  

http://www.pkn-wassenaar.nl/
mailto:info@pkn-wassenaar.nl
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In Oekraïne is een groot gebrek aan elektriciteit vanwege de voortdurende 
aanvallen op de 
energievoorziening in het land. De diaconie heeft van de Nederlandse or-
ganisatie SOFT Tulip 
https://www.softtulip.nl/Power4Zakarpattia/ de vraag gekregen voor een 
financiële bijdrage 
voor de aanschaf van generatoren. De diaconie heeft zich overtuigd van de 
serieusheid van dit 
doel en heeft hiervoor reeds € 10.000.- beschikbaar gesteld. De eerste 9 
generatoren zijn mede met geldelijke hulp van andere instellingen op 15 
december vanuit Parijs op transport gezet naar Oekraïne. 
 
De stichting begroot nog ca. € 70.000.- nodig te hebben voor resterende 
generatoren. Graag wil de diaconie vanuit onze 
gemeente voor zover mogelijk voor verdere aanvulling zorgen door middel 
van giften, maar wil ook de collectes in 
onze kerken rond de kerstdagen hiervoor bestemmen. Uw bijdrage om op 
dit moment al het 
bedrag te verhogen kunt u overmaken op rekeningnr. NL34 RABO 
0373732198 van de 
Protestantse Gemeente te Wassenaar onder vermelding van Generatoren 
voor Oekraïne.  De 
opbrengst van de kerstcollecten kunnen wij dan als verdere aanvulling 

gebruiken, want de nood 

is zeer hoog zeker nu de koude is toegeslagen. Van harte aanbevolen. 

Bert Griffioen, voorzitter diaconie PGW 0653305006 

 

 

https://www.softtulip.nl/Power4Zakarpattia/

