
 
Liturgie  

 

 

Zondag 25 december 2022                          Eerste Kerstdag         
 

     

 

VOORAF: Zingen, samenzang/afgewisseld met de 
koperblazers 

  
Lied 476 Nu zijt wellekome 
Koperblazers: In dulcei jubilo 
Lied 503 : 1, 2 en 4 Wij staan aan een kribbe 
  

OM TE BEGINNEN 

 

Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 482 Er is uit ’s werelds duist’re 

wolken.    

 

Bemoediging en drempelgebed  
 
Allen gaan zitten, de kinderen gaan naar hun eigen 

ruimte en nemen het Licht en de poster mee. 

 
Zingen: Lied 504 Een engel heeft de toon gezet. 
De cantorij zingt couplet en refrein eerst 1 x voor. 
Daarna zing de cantorij alle coupletten, de gemeente 
zingt steeds het refrein mee. 
 

Kyriegebed: (met gezongen kyrie Taizé) 
 
Gloria: Taizé-gloria ( in canon)  
 

 

RONDOM HET WOORD 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 - 14  (door de Lector) 
 

Zingen: Lied 488, In den beginne was het Woord  
 
Overweging 
 
Cantorij: Mary did you know 
 
Zingen: Lied 501; 1 en 3 Cantorij; 2 en 4 allen 
 
RONDOM HET DELEN 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Toelichting bij de collecten 
 
Inzameling  van de gaven  
 
Kinderen komen binnen 
 
Projectlied: Het is kerst, wij vieren samen 
 
OP WEG 
 
Slotlied:  Lied 496 : 1 en 3 Een ster ging op 
 
Zending en zegen  (beaamd met Ere zij God) 

 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Eline van Iperen 
 
Ouderling van dienst: Tina Dijk 
 
Diaken: Anne van de Vis 
 
Lector: Pietie van der Meulen 
 
Organist: Jan Hamberg 
 
Bronkerkcantorij / Koperblazers 

  

 

Bestemming  collecten: 
             1: Eigen Diaconie     
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Voedselbank 
 

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 



 

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, amen. 

 
 


