
Oecumenische Kerstdienst 
 
 

op zondag 26 december  2021 
 

in de RK Kerk 
 

aan de Hammerdreef 
 

om 10.00 uur. 
 
 
 

Licht en Vrede 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:   ds. W. de Ruyter 
Lectoren:   mevr. H. de Man 
Orgel:    dhr. E. van Aken 
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Welkom namens de Maaslandse kerken  
 
(allen gaan staan) 

 
Openingslied:  Komt allen te samen               
Liedboek 477 

 
 
 
O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
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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. 
 
Openingswoord 
 
Voorg: Genade, barmhartigheid en vrede 

zullen met ons zijn vanwege God, onze Vader, 
en van Jezus Christus. 

Allen: Gezegend zij God, 
de Vader van onze Heer Jezus Christus. 

Voorg: Moge het licht van deze dag gezegend zijn 
door het aangezicht van God 
dat  zich naar ons toekeert  
God, die we noemen: Vader, Zoon en heilige Geest 

Allen:  Amen            (allen gaan zitten) 

 

Gebed om tegemoetkoming:                                               

Bidden wij bij het begin van deze viering 
om vergeving, om hoop en om een nieuw begin. 
Jezus, in Bethlehem was er voor U geen plaats 
in de mooie herbergen; 
maar wijzelf hebben soms geen plaats voor U in ons hart. 
allen; vergeef ons Heer. 
 
Jezus, U die op deze wereld is gekomen als een 
voorbeeld van menslievendheid, maar wij blijven soms 
vreemden voor elkaar, en schenken te weinig aandacht 
aan hen zonder brood, zonder werk. 
We beantwoorden te weinig Uw oproep voor 
gerechtigheid en blijven steeds maar rondcirkelen in 
onze eigen wereld. 
allen; vergeef ons Heer. 
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Allen;  
Geef ons een nieuwe kans, God, en laat Uw licht in 
ons schijnen. 
Vergeef ons wat we verkeerd deden; laat tussen ons alles 
goed worden, dan zal Uw Zoon opnieuw tussen ons mensen 
geboren worden. Amen 
 
     

Eer aan God:   : Uit een hemel onder grenzen 
  GvL 530 

 

 
 

Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
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Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
 
Gebed:      Bij de opening van de Schriften 

Evangelielezing   Lucas 2: 15-20 

 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met 
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend 
heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan 
en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind 
zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen 
die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 
bleef erover nadenken.  De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 
precies zoals het hun was gezegd. 
              
Zo spreekt de Heer. –Wij danken God. 
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Acclamatie: Kind ons geboren 

 
 
Overdenking 
 
Stilte overgaand in orgelspel 
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Lied: Go, tel it on the mountain 
 

 

 
 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
Refrein 

 
 
Down in a lonely manger 
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the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
Refrein 
 
Gebeden 
Na elke bede, die eindigt met:    ‘zo bidden wij allen tezamen’  
antwoordt de gemeente met het gezongen EL 319a Taizé:   
 
‘Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U’. 
 
Oecumenisch Onze Vader  
 
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Vredewens 
 
Lector:  Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen 

gezegd: ‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’. Let 
niet op onze zonden, maar op het geloof van uw 
kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam, en 
maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. 

Allen:  Amen. 
Lector:  De vrede des Heren zij altijd met u. 
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Allen:  En met uw geest. 
Lector:  Wenst elkaar nu de vrede van Christus met een     

handdruk. 
 
Inzameling:   
                                             
Wegzending en zegen      
 
Slotlied: Hoor, de engelen zingen de eer 

 

Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
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Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
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Ter overweging 
Toen ik klein was, moest er steeds een lichtje branden op mijn 

kamer. Ik was bang in het donker, en het lichtje gaf me een veilig 
gevoel. 

 
Toen ik ouder was, verscheen er na dagen van regen en donkere 

wolken plots weer licht aan de hemel. De zon spreidde haar 
stralen en ik voelde een aangename warmte op mijn huid. 

 
Het is kerstmis, de kaarsen branden en de mensen zoeken naar 

de zin van morgen en van alle dagen. Kerstmis, een feest vol 
tederheid in een harde wereld. 

 
Kerstmis, een feest van een redder, een man van vrede, een 

antwoord, een zingever. Kerstmis, aan hen en aan ons biedt U 
een boodschap aan. Ik wil jouw licht ontsteken, zegt de Heer. 
Ik ben het die jouw vlam doet branden en jou doet leven. Ik 
verlang dat jij licht zult worden in deze tijd. Vraag niet voor 

hoelang, voor wie of wat. Maar laat je kaars branden. 
 
 
 
 
 

 
De Maaslandse kerken wensen u een goede voortzetting 
van het Kerstfeest. 
 
 
De volgende oecumenische viering: 
31 december 2021 om 16.00 uur in de Oude Kerk 
Voorganger: ds. W. de Ruyter  
Deze viering is te volgen via Youtube. 
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Oecumenische maaltijd in Maasland. 
 
Woensdagavond 19 januari 2022 zal in het kader van de 
eenheid van de christenen een gezamenlijke soep- en 
broodmaaltijd worden gehouden in “Oude kerk” aan het 
kerkplein. Inloop vanaf 18.00 uur. De maaltijd zal een 
informeel karakter hebben en is bedoeld voor de ontmoeting 
met elkaar. 
 
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij: 
Email; oecumenemaasland@gmail.com 
Henk van der Does, Vr. Lideweysingel 8, tel. 5928946,  
Jan Louter, Hoefslag 26, tel. 5917273  
Parochiesecretariaat, Meester Postlaan 6, tel. 5912055.  
 
Deelname is gratis.  
 
Het Oecumenisch Overleg 
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