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Buurtkerk De Fontein



OM TE BEGINNEN

Orgelspel 

Woord van welkom

Aansteken van de kaarsen,

de vijfde adventskaars met gesproken tekst
(uit ZZZ 199 a en b):

Licht in het donker, vlam van de hoop.
Vuur van de vrijheid, licht van de zon.
Licht in mijn ogen, kleur van de dag.
Lamp voor mijn voeten, schijn op mijn weg.
Licht in de wereld, licht in de tijd. 

Openingslied
LB 477: Komt allen tezamen (cantorij 1, allen 2 en 5)
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2. De hemelse engelen
    riepen eens de herders
    weg van de kudde naar ’t schamel dak.
    Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
    Komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden die koning.

5. Zingt aarde en hemel,
    zingt nu engelenkoren,
    zingt alle scharen rondom de troon:
    Glorie aan God en vrede voor de mensen!
    Komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden,
    komt, laten wij aanbidden die koning.

Groet en bemoediging

v Ons samenzijn dragen we op aan God,
g die liefde is en grond van ons bestaan.

v Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
g Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

v Vrede voor jullie allemaal
g Vrede voor de wereld.

Lied
LB 483: Stille nacht (allen 1, cantorij 2, allen 3)
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2. Hulploos kind, heilig kind,
    dat zo trouw zondaars mint,
    ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
    wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
    Leer me U danken daarvoor.
    Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht!
    Vrede en heil, wordt gebracht
    aan een wereld, verloren in schuld;
    Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
    Amen, Gode zij eer!
    Amen, Gode zij eer!

Kyriegebed
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Glorialied
LB 487: Eer zij God in onze dagen (allen 1, 2 en 3)

2. Eer zij God die onze Vader
    en die onze koning is.
    Eer zij God die op de aarde
    naar ons toe gekomen is.
    Gloria in excelsis Deo.

5

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
    alle schuld tot elke prijs,
    geef in onze levensdagen
    peis en vreê, kyrieleis.
    Gloria in excelsis Deo.



RONDOM HET WOORD

Lezing
Kerstverhaal van Karel Eykman uit ‘Woord voor woord’ – 
deel I

Lied
ZZZ 696: O Bethlehem, jij kleine stad (allen vers 1 en 2)

2. Een stal als onderkomen was
    voor deze Heer genoeg.
    Hij was een heerser die geen kroon
    of koningsmantel vroeg.
    Wie weerloos of verstoten was,
    wie bang was of verguisd,
    vond bij dit Kind van Bethlehem
    een warm en welkom thuis.

Lezing
Kerstverhaal van Karel Eykman uit ‘Woord voor woord’ – 
deel II
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Lied
De cantorij zingt ‘O Holy Night’.

Overweging

Fluit- en orgelspel
Twee Nederlandse kerstliederen in een bewerking van 
Jan D. van Laar: ‘Er is een roos ontloken’ en ‘Komt 
verwondert u hier mensen’.

Lied
LB 476: Nu zijt wellekome (cantorij 1, allen 2 en 3)

7



2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
    daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
    Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
    van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
    Kyrieleis.

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
    dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
    ‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
    Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
    Kyrieleis.

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen 
(de inzameling is na de dienst bij de uitgang)

Mogelijkheid tot het aansteken van een kaars bij de 
icoon
Op de achtergrond twee Christmas carols: ‘It came upon 
a midnight clear’ en ‘Once in royal David’s city’ 
(arrangement: David Willcocks).

Voorbeden en stil gebed

Onze Vader

         Onze Vader, die in de hemelen zijt,
         uw Naam worde geheiligd;
         uw Koninkrijk kome;
         uw wil geschiede,
         gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
         Geef ons heden ons dagelijks brood;
         en vergeef ons onze schulden,
         gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
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         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. 

Lied ten besluite  Ere zij God 
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Zegen

Orgelspel

Medewerkers aan de dienst:
Voorganger: Ruth Pruis
OvD: Hans Vissers
Diaken: Carel Huijgen
Lectrix: Nienke Wit
Organist: Dick Dijkstra
Cantorij o.l.v. José van Dijken
Fluit: Ingeborg Kroon
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Na de dienst is er glühwein, kerststol en zingt de 
cantorij enkele carols.

U bent van harte welkom in de komende viering 
van De Fontein:

Kerstmorgen - 25 december - 9.30 uur
Voorganger is ds. Simon Bijl. Aan de dienst wordt 
meegewerkt door het Goede Herderkerkkoor o.l.v. José 
van Dijken.

FIJNE KERSTDAGEN GEWENST!

11



12


