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Voorgangers ds. Willemijn van Dijk – Heij en pastor Esther van Bijsterveld, 
organist Anton Pauw, ouderling Niek Rooseboom, diaken Marleen van Anken, 
Heleen van Leeuwen; viool, Judith Stam; dwarsfluit, Helena Mulder; blokfluit 
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Inleidend orgelspel  

Welkom 
 
Muziek: lied 475 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’ 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:   DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 

Muziek: lied 477 ‘Komt allen tezamen 
 
Gedicht Voorloper van Vrede - Tyfoon 

Hey, 
Hoe gaat het met je? 
Kom even op adem. 
We hoeven niets om thuis te zijn. 
Geen plus of min, geen stellingname. 

 
Weet je nog? Tijd. 
Momenten van open handen in elkaar gegrepen 
die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door te geven. 

 
Hier, 
van mij, 
voor jou. 

 
Wees voorzichtig, maar kom binnen. 
Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan, 
rusten. 
Kom kijken zonder te willen. 
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Hier zijn we dan. 
Alleen nog een restje deurklink in de hand. 
In een open veld. 
Geen muren, scharnieren of barrières, 
alleen de wind die ons zijn geheim vertelt: 

 
“Langer kijken doet ontmoeten, 
ontvankelijkheid boven rede. 
Het voordeel van de twijfel 
is de voorloper van vrede.” 

 
Muziek: lied 479 ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’ 
 
Kerstverhaal 
 
Muziek ‘Er is een kindeke’  
  
Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en 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 bloemengroet 
 
Muziek: lied 478 ‘Komt verwondert U hier mensen’ 
Zegen  
 
Uitleidend orgelspel 
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Mededelingen 
 
Collecte 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie: kinderen in de knel 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. 
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen 
waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk 
in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 
kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse 
kerstcollecte van Kerk in Actie.  
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
 
Instagram Kerstviering met jeugdpastor Peter van der Beek en 
stadsdominee Tom de Haan 
Peter van der Beek: “Op Kerstmorgen 25 december, om 12.00 uur is er weer 
een InstaLive: een speciale Kersteditie!  
Voor mijn gast stadsdominee @kukelekuuuuu en mijzelf bizar, want meestal 
vieren we dit feest in overvolle kerken… Deze Kerst vieren we helaas thuis, in 
lockdown, maar via InstaLive zeker verbonden!  
Graag willen wij jou de gelegenheid geven om met ons en elkaar te delen wat 
je bezighoudt in deze aparte tijd. Daarnaast steken wij graag, als jij dat wilt, 
voor iets of iemand een kaarsje voor je aan.” 
Te volgen via het account van @kukelekuuuuu en @petervdbeek87 
 
KERSTPODCAST | Stadsdominee Tom de Haan is met kerst niet in de 
kerk te vinden. Want hij zit op het verkeerde moment in quarantaine. 
Vanuit huis maakt hij deze speciale kerstpodcast. Voor wie benieuwd is 
wat de achtergrond van kerst nou eigenlijk is, maar ook om een hart onder 
de riem te steken bij iedereen die hoopte op een feestelijke en 
gemeenschappelijke kerst, maar zag hoe alle voorbereiding voor niets 
bleek. Niet wij hoeven te zorgen dat het kerst wordt, kerst draagt juist óns.  
Luister hem hier  
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Gezamenlijke online vieringen tijdens de lockdown 
Gedurende de lockdown zijn de zondagse vieringen digitaal, gezamenlijk 
en vanuit onze verschillende kerken. Je kunt de vieringen volgen via 
kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl 
 
26 december 10:00 uur | Nieuwe Kerk, ds. Jan C. Bos 
 
2 januari 2022 10:00 uur | Ontmoetingskerk, ds. Joost van den Bogert 
 
9 januari 2022 10:00 uur | Oosterkerk, ds. Egbert de Lint 

 
 

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl 

 


