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Orgelspel: L. Cl. D’Aquin - Noel VI 
 
Samenzang:  Lied 478: 1, 3, 4 
  Lied 483: 1, 2 en 3 
  Lied 498: 1, 3 en 4 
 
Orgelspel: D. Buxtehude - In dulci jubilo 
 
Openingswoorden 
-allen gaan staan- 
 
Lied 477: 1, 2, 3 en 4 
 
Votum en groet: 
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. 
 
vg: Genade zij u en vrede van 
 God, onze Vader en van 
 Jezus Christus de Heer  
gm: Amen 
 
-allen gaan zitten- 
 
Lied 476 
 
Gebed 
 
Lied: 487: 1, 2 en 3 
 
Bijbellezing: Jesaja 9, 1-6 



Cantorij: lied 449 
 
Bijbellezing: Lukas 2: 1-20 
 
Cantorij: All my heart this night rejoices 
All my heart this night rejoices, 
Hark,I hear the angel voices. 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 
 
Christ is born, their choirs are singing, 
Ev’rywhere with joy is ringing for his birth, 
On the earth hope to us is bringing. 
 
God to us, His Son is sending, 
To the earth is love descending. 
Of his grace to our race, life that knows no ending. 
 
Christ for us, whose love embraces everyone from all earth’s 
races; 
Freeing us from our fears and from all disgraces. 
Now, beneath those angel voices,  
Earth and Heaven now rejoices. Gloria in excelsis Deo. 
 
Overdenking 
 
Cantorij: Carol of the crib 
Light to the world, a child is born; 
dark is the night before the dawn: 
day is upon us, darkness is dying, 
with Mary's child in slumber lying. 
 
 Christ has come, our life to share; 
 sorrows and sins and griefs to bear: 



see where above us the heavens are clear, 
the angels are singing for Christ is here! 
Light for a world gone far astray, 
dawn of the hope of God's new day; 
songs for our sighing, joy for our weeping, 
with Mary's child so softly sleeping. 
 
Christ has come, our life to share; 
sorrows and sins and griefs to bear: 
see where above us the heavens are clear, 
 the angels are singing, for Christ is here! 
 
Light of the world, God's only Son! 
now is the day of grace begun: 
love is among us, love beyond dreaming, 
with Mary's child for our redeeming. 
 
Christ has come, our life to share; 
sorrows and sins and griefs to bear: 
see where above us the heavens are clear, 
the angels are singing, for Christ is here! Christ is here! 
 
Gebeden, steeds na de zin ‘…zo bidden wij U zingend’, zingen 
wij lied 368c. 
 
Mededelingen 
 
-allen gaan staan- 
 
Lied: 481: 1, 2 en 3 
 
Heenzending en Zegen 
 



Lied: Ere zij God  
 
Orgelspel: Noel Rawsthorne - Divinium Mysterium 
 

Collectedoel: 

In Oekraïne is een groot gebrek aan elektriciteit vanwege de 
voortdurende aanvallen op de energievoorziening in het land. 
De diaconie heeft van de Nederlandse organisatie 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/


 

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed 

kopen en vanuit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse 

collecte doen.  

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)  

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 

RABO 0373 732198 t.n.v. Protestantse Gemeente te 

Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten 

 

 

http://www.skgcollect.nl/97
http://www.skgcollect.nl/97

