
 

 

Kerstmorgen 2019 
 

Regenboogkerk Hilversum 
 

 

Geboorte als een nieuwe schepping 
 
 
Orgelspel (We worden allen stil) 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Zingen:   Komt allen tezamen, Lied 477: 1, 3-5 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging (Micha 5,4) 

Vgr.  Vrede zij jullie allen! 

Gem.  De wéreld zij vrede. 

Vgr.  Want een licht is ons opgegaan, 

Gem.  een kind is ons geboren. 

Vgr.  Dit kind zal groot zijn tot de einden der aarde 

Gem.   en er zal vrede zijn. 

 



2 

 

Zingen:    Een ster ging op uit Israël, Lied 496 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
gezongen acclamatie:  Lied 301c 
 
Glorialied (staand):   Bethlehem, o uitverkoren stad, Lied 498 
 

- De heilige Schrift – 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Micha 5: 1-4a 
 
Zingen:   Hij komt niet uit de grote stad, Lied 521: 1 en 4 
 
Tweede lezing: Johannes 1:1-9 
 

Zingen:   Stille nacht (melodie Lied 483) 

Stille nacht, heilige nacht. 

Hoor, een stem fluistert zacht. 

Het begint met een hemelse groet: 

‘Er zij licht’ en de aarde wordt goed. 

Woord van God als begin. 

Woord van God als begin. 
 

Stille nacht, heilige nacht 

heeft opnieuw hoop gebracht: 

Het wordt licht door een kind in een stal 

dat de wereld verwonderen zal. 

Levend woord in de nacht. 

Levend woord in de nacht. 
 

Stille nacht, heilige nacht. 

Zing een lied, onverwacht. 

Breng in donkere nacht het bericht: 

Ook voor jou is er leven en licht. 

Licht als in het begin. 

Licht als in het begin. 
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Derde lezing: Matteüs 1:18-25 
 
Zingen:  Uit uw hemel zonder grenzen, Lied 527 
 
Overweging 
 
Muziek:  Ex Sion, Joseph Rheinberger 

Ex Sion species decoris eius:   

Deus manifeste veniet. 

Congregate illi Sanctos eius, 

qui ordinaverunt 

testamentus eius super sacrificia. 
 

 Is God in glans verschenen. 

‘Verzamelt bij mij mijn vrienden 

die boven een offer 

een verbond met mij hebben gesmeed.’ 

(Psalm 50: 2 en 5) 
 
De kinderen komen terug. 
 
Lied van de kinderen: In de gloria 
    

Hoor er is een kind geboren 

Of dat niet bijzonder is 

En wij hoorden lang te voren 

Dat dit kind wonder is 

Refrein:   Gloria in excelsis Deo,  

in excelsis Deo Gloria! (2x) 

 

Want het kind komt ons vertellen 

Dat God om de mensen geeft 

Dat hij ons wil vergezellen 

Als een vriend, zolang je leeft 

Refrein 

Hoor er is een kind gekomen 

En het heeft ons goed gedaan 

Heeft de hemel meegenomen 

Kind van God ben jij voortaan 

Refrein 
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- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
acclamatie: Kind van het licht, Zangen van zoeken en zien 687 

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Kinderen komen terug 
 
Slotlied:  Midden in de winternacht, Lied 486 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Afbeelding: Geburt - Christi, Nikola Saric  

 

Voorganger: ds. Heleen Weimar 

Ambtsdragers: Hennie Bikker,  Michael de Jong  

Muziek:  Marlies Pestman, Emmie Oosterom, Arno Rog, 

 Hans van Eijk, Jessica en Daniel Rebel 

Organist:  Henk van Dijk 

Collecten: 1.  KiA - Werelddiaconaat 

 2.  Plaatselijke kerk 

Kinderdienst: Kees Koopmans en Cathelijne van Stralen 

Koffieschenkers: Tiny en Paul Lantinga, Janet de Witt en Liesbeth Wouters 

Ontvangst: Leden van sectie 5 
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