
Eerste kerstdag 25 december 2021 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
“...kom, we gaan op kraamvisite” 

 
  

Orgelspel: Christmas meditation (Adeste  Fideles, William Faulkes, 1863-1933) 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Gemeente gaat staan 
Stil gebed 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt in eeuwigheid 
Allen:  en niet laat varen het werk dat Zijn hand begon. 
 
Zingen:  Er is uit ’s werelds duistere wolken, Lied 482: 1 en 3   
Gemeente gaat zitten 
 
Projectlied kinderen: “Jij telt mee” 
Refrein: Jij telt mee, 

jij telt mee. 
En God kan heel goed tellen, 
daarvan heb je geen idee. 
Jij telt mee, 

  jij telt mee. 
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O ja, echt waar 
ook al had je geen idee! 
 
Heb je dat nou ook, 
dan voel je je wat klein. 
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 
Ze krijgen veel applaus, 
likes en heel veel fans. 
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 
 
Maar God die draait dat om 
Hij werd Zelf heel klein. 
Hij verliet de hemel 
om dicht bij jou te zijn 
En Hij zegt tegen jou: 
Kom maar dicht bij mij, 
want jij, je hoort erbij 
 
(refrein) 
Jij telt mee (x4) 

 
Over de dienst 
 
Orgelspel:  Elévation sur le noël, Alexandre Guilmant (1837-1911) 
 
Kyriegebed, afgesloten met Lied 301k  
 
Gloria   Lied 308a  (3x gezongen)  
 

- De Heilige Schrift - 
 

Gesprek met de kinderen, afgesloten met “Hold on”, door RPM  
 
Gebed 
 
Het Licht bij het Woord 
 
Schriftlezing uit het Evangelie:  Lucas 2: 6 – 15 
 
Zingen:  Een lied weerklinkt in deze nacht, Lied 479  
 
Schriftlezing uit het Evangelie: Lucas 2: 16 – 20 
 
Zingen:  Ik mag hier aan uw kribbe staan, Lied 475: 1 en 3   
 
Conny Roosendaal vertelt over haar schilderij 
 
Overdenking 
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Orgelspel: Christmas medition (First Noël and Holy night), George Burdett (1856-1943) 
 
Zingen:  In de nacht gekomen kind van hogerhand, Lied 505  
 

   - De gebeden en wegzending – 
 
Gebeden  dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Over de collecten 
 
Zingen:  Een ster ging op uit Israël, Lied 496  
 
Wegzending en zegenbede 
 
Zingen met RPM:  Eer zij God in onze dagen, Lied 487 
 

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

Voorganger:   ds. Christiaan Boers 
 
 

 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

