
 

 

  

 
 
 
 
Eerste kerstdag 2021 Dreumel  
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 

3e collecte voor Kerk in Actie, voor kinderen in de knel.  
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden 
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten 
komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. 
Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. 
Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen 
vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket 
en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.. 
Uw kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL96 RABO 0373736029, zij zorgen dan dat 
het geld op de goede plek te recht komt. 
 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Band met Boven! 
 
Organist speelt: Lied 483 

1. Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (BGT) Lucas 2: 1-7   
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk 
laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië 
bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle 
mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam  
  



 

 

 
 
 
 
uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou 
met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 
Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde Hem in een doek, en legde Hem in een voerbak voor 
de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.  
 
Schriftlezing: (BGT) Johannes 1: 9-13  
Gods zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, die Hij zelf gemaakt had. 
Maar toen Hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie Hij was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar 
die wilden niet in Hem geloven. Toch waren er ook mensen die wel in Hem geloofden. Zij mochten kinderen van 
God worden. Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een vader 
en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God.  
 
Organist speelt: Lied 476: 1  

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 

 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Johannes 1: 11-13a  
Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in Hem geloven. Toch waren er ook mensen die wel in 
Hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren 
zijn. 
 
Organist speelt: Mary’s Boy Child 
 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen (3x Amen) 
 
Organist speelt: Ere zij God 
Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, 
ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, 
bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 
Amen. Amen. 
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