
 
GEZAMENLIJKE DIENST WIJKGEMEENTE CATHARIJNE EN IMMANUEL 

KERSTAVOND 24 DECEMBER 

KINDERKERSTVIERING – ONLINE UITZENDING OM 19:00 UUR 

Speciaal voor de kinderen is er een korte dienst gemaakt van 15 minuten. 

Deze staat vanaf 19.00 op 24 december op kerkdienstgemist (zowel bij de 

Grote kerk als ’t Hoge Licht).  

KERSTAVOND–ONLINE UITZENDING OM 20:00 UUR 
 

Voorgangers: ds. Henk Reinders, ds. Aleida de Hoog en 
   ds. Gerrit van Dijk 

Ouderling:  Ariadne Roelants 
Diaken:  Henk van Voorneveld 
Musici:  m.m.v. blazersensemble  
Zanggroep o.l.v. Ida van Duuren 
Koster:    Jan Sinke 
Uitzending:  Marja en Henk Westerhoff 
 
 

 

INLEIDING 
Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen 
maakt. John Lennon van the Beatles zong het ooit. En 
het is weer actueel, ook voor ons als kerk. Net zo 
goed als het speelde voor Maria en Jozef, hun 
plannen werden doorkruist door de keizer en de 
engel. Het ging allemaal anders dan ze zich hadden 
voorgesteld. Maar daardoor kennen wij hen en 
klinken hun namen ook na 2000 jaar ons nog 
vertrouwd in de oren. We hoopten dit jaar Kerst weer 
samen buiten en binnen te kunnen vieren. Maar 
opnieuw moet het op afstand en via het scherm. 
Gelukkig is de techniek voorhanden. En hoe jammer 
we het ook vinden, het verhaal is er niet minder 
krachtig door: God die mens werd voor ons heil.  
 
Lied 433 “Kom tot ons de wereld wacht” vers 1, 4 en 5 

Lied 505 “In de nacht gekomen” vers 1 en 2 
Lied 496 “Een ster ging op uit Israël” vers 1 en 3 
Lied 477 “Komt allen tezamen” vers 1,3 en 5  
Welkom, bemoediging en groet 
Gebed 

Lied 506 “Wij trekken in een lange stoet” vers 1, 2 en 4 

Gedicht: “De vrouw van de herbergier” – Michel van 

de Plas 

Lezing: Lucas 2: 1 – 14  

Lied 481 “Hoor de engelen zingen de eer” 1 en 3 

Lezing: Lucas 2: 15 – 20 

Lied 503 “Wij staan aan een kribbe”  

Uitleg en verkondiging 

Muziek: “Once in royal Davids city” 

 

Lied 475 “Ik mag hier aan uw kribbe staan” vers 1 en 3 

Gedicht: Geboorte – Ida Gerhardt 

Lied 483 “Stille nacht” vers 1 en 3 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken Onze 
Vader. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
Zingen: “Ere zij God” 
Muziek: “Midden in de winternacht 
 
DIACONALE COLLECTEDOELEN: Vrijdag 24 december 
Kerstnachtdienst 2021 voor:  
Plaatselijke armoedebestrijding: Ook in Driebergen 
zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De 
hulpvragen zijn spectaculair gestegen. Binnen de 
Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk 
groeide het aantal hulpaanvragen met meer dan 20 
%. De kerken zien zich daarom genoodzaakt om nog 
vaker bij te springen om meer mensen hulp te 
kunnen verlenen. We bevelen deze collecte van harte 
bij u aan en voor Plaatselijk kinderkerkwerk:  
Kinderkerkwerk brengt kosten met zich mee. Daarom 
vragen wij u om een bijdrage zodat dit werk 
doorgang kan blijven vinden. 
Graag uw financiële bijdrage op het bekende rek.nr. van 
de Diaconie: NL47RABO 0385 2538 18 o.v.v. diaconale 
collecte 24 december . Wist u dat u nog veel makkelijker 
via de kerk app kunt doneren, gaat veel sneller!  
De kerkdiensten zijn online te volgen. De mee te zingen 
liederen zijn steeds zichtbaar op het scherm.  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk--- 
Driebergen-Rijsenburg. 


