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Messiaskerk 

 

 

 

 

 



Voorganger:   ds. Fulco Timmers 
Koor:   Rejoice, o.l.v. Aad de Winter 
Organist:  Nico Visscher 

 

Vooraf:  

Rejoice: Hail Bright Morningstar 

Samenzang: 505 ‘In de nacht gekomen’ (alle verzen) 

Openingswoorden 

Aansluitend worden de Advents- en Kerstkaarsen aangestoken door 

Daan en Anne Hogendoorn; zij lezen hierbij een gedicht. 

-allen staan- 

Zingen: 477 ‘Komt allen tezamen’, 1,3,5 

Bemoediging, groet 

-allen gaan zitten- 

Rejoice: Overvloedig geef ik U 

Kyriegebed 

Gloria 487 ‘Eer zij God in onze dagen’, 1,2 

Rejoice: King of Glories 

Moment met de kinderen, afgesloten met het zingen van: 
Een jonge vrouw uit Nazaret 
wordt door de hemel opgemerkt. 
Maria krijgt een koningskind 
omdat Gods nieuwe tijd begint. 
 
Tekst: Erik Idema Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 

-Kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst- 

Lezing  Jes. 52:7-10 



Zingen Psalm 98:1,3 

Lezing  Johannes 1:1-14 

Rejoice: Transeamus 

Verkondiging 

Meditatief orgelspel 

-Kinderen komen binnen met lied ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons 

verwacht’- 

Kinderen zingen ‘Kindje Jezus is geboren’ op melodie ‘Hoger dan de 

blauwe lucht  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 481 ‘Hoor de engelen zingen de eer’ (1,3) 

Heenzending en zegen 

Rejoice: Long time ago in Bethlehem (laatste keer refrein met de 

gemeente) 

Trompet sound and angels sing 
Listen what they say 
Mary’s boy child Jesus Christ 
Was born on Christmas day 

 

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 

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


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 

 

- 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 
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