
ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 25 DECEMBER 2022, KERSTOCHTEND, MARANATHAKERK NIJMEGEN. 
Voorganger: ds. Reijer de Bruijn; ambtsdragers: Ellen de Feijter (ouderling), Roelf Groenhuis (diaken).  
Organist: Jenneke van de Streek; m.m.v. de cantorij en Tjeu Corbeij. Techniek: Jeroen Cortjens en Floris van Tilburg. 
Collectes: voor Kinderen in de Knel - in het bijzonder voor vluchtelingkinderen in Griekenland - en voor de Wijkkas.  
 
 
WELKOM – stilte – aansteken tafelkaarsen 
 
Intredelied: Psalm 95 : 1 
 
OPENINGSWOORDEN: 
A:  Wij zijn samengekomen in de Naam van  
 de Vader, de Zoon en de Heilige Geest            
G: Amen 
 
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
Zingen:   Lied 444 : 1, 2, 3, 4, 5 
 
Gemeente gaat zitten; overdracht van de dienst 
 
GROET    
V: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren  
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen   
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
KYRIEGEBED 
 
Aandacht voor de kinderen, die daarna met 
lantaarntje naar de nevendienst gaan 
 
GEBED  
 
SCHRIFTLEZING (door voorganger): Jesaja 9 : 1 + 5 
 
Cantor zingt uit Messiah: For behold. 
 
Zingen:    Lied 475 : 1, 2, 3  
 
SCHRIFTLEZING (door lector): Johannes 1 : 1-14  
 
Zingen:    Lied 492 
 
PREDIKING:     “Hij woonde bij ons”. 

Cantor zingt uit Messiah:  
       The people that walked in darkness 
 
GEBED, VOORBEDEN  
stil gebed  
Onze Vader (uit NBV 21) 
 
MEDEDELINGEN 
 
Na terugkeer kinderen: Spel en  
Projectlied 25 december: 
 Het is Kerst, wij vieren samen, 
 Jezus komt bij ons op aard’. 
 Alle volken roepen ‘amen’! 
 Jezus is het wachten waard. 
 Wij begroeten Hem als koning, 
 Ook al komt Hij zonder pracht. 
 Onze wereld wordt Gods woning, 
 Kijk, zijn ster verlicht de nacht. 
 
Slotlied:   Lied 478: 1, 3, 4 
 
ZEGEN, gevolgd door 3 maal gezongen Amen. 
 
Samenzang:  ERE ZIJ GOD 
 
 
Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken 
maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken 
met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. 
Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. Lukt het 
ze de kust te bereiken, dan kan hun rubberboot 
meedogenloos terug de zee op geduwd worden. 
Komen ze tóch in Griekenland aan, dan wacht hen 
niet het welkom waarop ze hoopten. Ze worden 
ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan 
kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze 
wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt 
kerken en organisaties die zich inzetten voor deze 
kinderen in Griekenland. Met uw bijdrage in de eerste 
collecte geeft u hen licht en toekomst.  
Het diaconaal bureau is t/m Nieuwjaarsdag gesloten. 
In dringende gevallen kunt u diaconaal werker Theo 
van Driel bellen. 

 


