
Liturgie voor zondag 25 december 2021, Dorpskerk te Zoeterwoude 

Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Esther Zonneveld, diaken: 

Petra van Kampen, koster: Michel Vlootman, geluid: Jan Minnaard, 

muzikale begeleiding: Suetana Musica o.l.v. Ben Arends 
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Suetana Musica speelt  ‘Kommet, ihr Hirten en It came upon the 

midnight clear’  

 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken van de Kerstkaars  

 

Staande zingen we  Lied 477 : 1 en 3 ‘Komt allen tezamen’ 

 

Bemoediging     Onze hulp is in de naam van de Heer 

                        die hemel en aarde schept 

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

   en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Groet     Voorganger: De Heer is met u allen 

     Gemeente:    Zijn vrede is met u    (gemeente gaat zitten) 

 

Gebed om ontferming 

 

Suetana speelt      ‘The First Noel’ 

 

Moment met de kinderen  Advents- & Kerstproject ‘Tel je mee’ 

 

We zingen    ‘Luid, klokjes, klingelingeling 

 

Luidt klokjes klingelingeling,  Kling klokjes klingelingeling, 

luidt klokjes kling.    Kling klokjes kling. 

Laat de boodschap horen,   Kerstmis is gekomen, 

Jezus is geboren.    met zijn groene bomen, 

Met die blijde klanken,   en in alle landen, 

willen wij God danken.   gaan de kaarsjes branden. 

Luidt klokjes klingelingeling,  Kling klokje klingeling, 

Luidt klokjes kling.    Kling klokje kling. 

 

 

Gebed bij het openen van de Bijbel 
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Eerste Schriftlezing      Micha 5 : 1 - 4a 

51Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te 

behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. 

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 
2Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn 

broeders aan hun lot overgelaten. 

Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. 
3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht 

van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. 

Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
4en hij brengt vrede. 

NBV21 

We zingen    Lied 486 : 1 en 3        ‘Midden in de winternacht’ 

 

Tweede Schriftlezing    Lucas 2 : 6 – 20       (Bijbel in gewone taal) 
6Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7Het 

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. 8Die nacht waren er herders in de buurt van 

Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. 
9Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God 

straalde om hen heen. De herders werden bang. 10Maar de engel zei: 

‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het 

hele volk zal daar blij mee zijn. 11Vandaag is jullie redder geboren: 

Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. 12En 

zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een 

doek gewikkeld.’13En plotseling was er bij de engel een hele groep 

engelen. Ze eerden God en zeiden: 14‘Alle eer aan God in de hemel. En 

vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’15Daarna gingen de 

engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we 

gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. 

Laten we gaan kijken.’ 
16Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en 

in een voerbak lag het kind. 17Toen de herders het kind zagen, vertelden 

ze wat de engel over hem gezegd had. 18Iedereen die het hoorde, was 

verbaasd over het verhaal van de herders.  
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19Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken 

over wat de herders gezegd hadden. 
20De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten 

hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies 

zoals de engel gezegd had. 

 

We zingen     Lied 481 : 1 en 3       ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 

Verkondiging  

Suetana Musica speelt     ‘O Little Town of Bethlehem’ 

 

Moment met de kinderen 

 

Dankgebed – voorbeden – stilgebed – 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. 

 

Aankondiging en opdracht van de gaven 

Suetana Musica speelt    ‘Go tell it on the mountain’ 

 

Staande zingen we het Slotlied         ‘Ere zij God’  

Ere zij God, Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een 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. 

In de mensen, in de mensen, een welbehagen 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God, Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

Zegen    Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen 

Suetana Musica speelt      ‘Ding Dong Merrily On High’ 


