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INZAMELING: Kerk in Actie- Kinderen in de knel/Diaconie 
  



       VOORBEREIDING 
Welkom 

Stilte 

 

Bemoediging, groet en drempelgebed (zo mogelijk staande) 

V: In de naam van God die sprak: Er zij licht, 

A: en er was licht. 

V: In e naam van Jezus, 

A: Gods licht in de duisternis. 

V: In de naam van de Heilige Geest, 

A: die mensen aan het licht brengt. 

V: Vrede voor u allen. 

     De Heer zij met u. 

A: Ook met u zij de Heer. 

V: Drempelgebed …… (daarna gaan we zitten) 

 

De vijf kaarsen worden aangestoken, we zingen: Er is uit ’s werelds 

duistere wolken: Lied 482: 1 en 3 

 

Gebed 

 

Glorialied: Eer zij God in onze dagen: Lied 487 

 

De kinderen gaan naar de kinderkring 

 

RONDOM HET WOORD 
Inleidende woorden 

 

Eerste lezing: Jesaja 9, 1 – 6 

Zingen: Betlehem, o uitverkoren stad, Lied 498: 1, 2, 3 en 4 

Tweede lezing: Johannes 8, 12 – 16 

Zingen: Komt ons in diepe nacht ter ore, Lied 489: 1 

Vervolg lezing: Johannes 8, 21 – 36 

Zingen: Komt ons in diepe nacht ter ore, Lied 489: 2 en 3 

Verkondiging 



Muzikaal intermezzo 

 

WAARHEID 

Zeg de hele waarheid, maar niet onverhoeds 

het succes komt langs een omweg - 

te helder voor ons onzeker gemoed 

is de waarheid die overrompelt. 

 

Zoals bliksem eenmaal redelijk  

uitgelegd niet beangstigend is voor een kind,  

zo mag de waarheid alleen geleidelijk  

overdonderen, of iedereen wordt blind.        Emily Dickinson 

 

Zingen: Wij staan aan een kribbe, Lied 503: 1 en 2 

 

De dichter, Jana Beranova 

 

Zingen: Wij staan aan een kribbe, Lied 503: 3 en 4 

 

DELEN 
Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  
Uw Naam  worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, Amen. 

 
 
Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 
Inzameling van de gaven   

 

 

 



Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer, Lied 481: 1 en 3 

 

ZENDING & ZEGEN 
beantwoord met  

 
  
 
 
 

MEDEDELINGEN 
 

OP 8 JANUARI aanstaande vertonen wij DOWN TO EARTH, een bijzondere 

film over een gezin dat de wereld over reisde op zoek naar zgn. Wisdom-

keepers. Welke wijsheid over leven op aarde wordt al millennia lang 

doorgegeven en: wat betekent dat voor ons, hier en nu?  

 

Maandelijks organiseert de Stichting Oude Kerk THEECONCERTEN: een 

matinéeconcert op zondagmiddag. Voor velen is het een welkome onder-

breking van de zondagmiddag: 20 januari met The Guitar Connection.  

 

OP 24 JANUARI aanstaande ontvangen wij, samen met Boekhandel 

Blokker, JEROEN DIJSSELBLOEM in deze kerk. Hij wordt geïnterviewd door 

Roel Janssen over zijn boek De Eurocrisis en daarna is het woord aan de 

zaal! Kaarten verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker en in de Pauwehof 

(€7,50). 

 

Iedere dinsdag is er een moment van stilte en meditatie in de Stilteviering 

(Oude Kerk, 19.15 -19.45 uur) 

 

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op onze website:  

www.pknheemstede.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens en kunt u 

diensten uit de Oude Kerk terugluisteren; vanaf donderdagmiddag vindt u 

daar tevens de actuele “Bij de Dienst”.  

 


