
Kerstfeest, 25 december 2020 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
Wonderen komen de wereld in 

 
 
Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Komt allen tezamen, Lied 477: 1, 2 en 5 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen:  Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Zingen:  Eer zij God in onze dagen, Lied 487 
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-De Heilige Schrift- 
 
Kinderkerstspel 
 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
  De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 52: 7-10 
 
Zingen:  Het zal geschieden in de laatste dagen, Lied 455: 5 en 6 
 
Schriftlezing Brieven: Hebreeën 1: 1-4 
 
Zingen:  Ik mag hier aan uw kribbe staan, Lied 475: 1 en 2 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 2: 1-20 
 
Zingen:  Lied 475: 3 
 
Prediking 
 
Muziek 
 
Zingen:  Komt, verwondert u hier, mensen, Lied 478: 1, 2 en 4 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Miracles (Coldplay) 

From up above I heard 
The angels sing to me these words 
And sometimes in your eyes 
I see the beauty in the world 
Oh, now I'm floating so high 
I blossom and die 
Send your storm and your lightning to strike 
Me between the eyes 
Eyes 
Sometimes the stars decide 
To reflect in puddles in the dirt 
When I look in your eyes 
I forget all about what hurts 
Oh, now I'm floating so high 
I blossom and die 
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Send your storm and your lightning to strike 
Me between the eyes 
And cry 
Believe in miracles 
Oh hey, I'm floating up above the world now 
Oh hey, I'm floating up above the world now 
Oh yeah, yeah, yeah 
Uh, uh, uh, yeah, yeah, yeah 
Uh, uh, uh 

 
Zingen:  Hoor, de engelen zingen de eer, Lied 481 
 
Uitzending en zegen 
Allen:  Amen. 
 
Orgelspel 
Iedereen gaat zitten tijdens het orgelspel. Na het orgelspel kunt u op aanwijzing van de 
coördinatoren het kerkgebouw verlaten. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Afbeelding:   The Descent of Peace, ca. 1815, in de serie On the Morning of Christ’s 
   Nativity bij het werk van John Milton, William Blake, 1803–1817 
 
Voorganger:  Jurjen Zeilstra  
Ambtsdragers:  Marianne van Gilst en Leen-Pieter Smit 
Organist:  Ies Nijman 
Zang:   Leden van de Cantorij o.l.v. Arno Rog 
Collecten:  1. Kerstcollecte KiA werelddiaconaat * 
   2. Plaatselijke kerk** 
Kinderdienst:  Kees Koopmans en Annet Bleumink-Houtman 
Ontvangst:  Leden van sectie 2 
 
M.m.v. kinderen en leiding van de kinderdienst, Jessica Rebel, gitaar en zang, 
   Elienne Mol, zang 
 
 
*Kerstcollecte KiA:  
een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange 
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal 
alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. 
Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor 
deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, 
zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We 
helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere 
plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! 
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Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! U kunt uw gift overmaken op 
NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk. 
 
**Plaatselijke kerk 
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591  
t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.  
 
De collecte is bij de uitgang, u kunt ook de QR code hiernaast 
gebruiken. 
 
 
 

 


