
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 december 2022  
Eerste Kerstdag 

Bericht van verbondenheid met de Protestantse gemeente Appelscha  

Collecten 
 
 
1e collecte: 
Kinderen in de Knel 
(op reknr. Diaconie, (op reknr. NL62 RABO 0149 
0647 56 t.n.v. Diaconie PG Appelscha. Bij 
omschrijving: doel/bestemming van de collecte of gift 
vermelden). 
2e collecte:  
Open kerk Activiteiten 
(op reknr. Kerkrentmeesters: NL71 RABO 
0303503920 t.n.v. CVK Prot.Gem.Appelscha)  
 
U kunt ook aan de collectes geven door deze QR 
code te scannen 

 

 
of via deze betaallink: 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.p
knappelscha 

 

Kerkdienst 
 
Aanvang dienst:  10.00 uur 
Voorganger:   ds. W. Baas 
Ouderling:   mw. D. Heddema 
Diaken:   mw. J. Lonsain 
Organist:   J. Smit 
Klavierbespeling:  mw. Couprie – Bent 
Lector:    mw.D. Heddema 
Kindernevendienst:  Jellie Wijnja, Loes Kroondijk 

en Annie Postma 
Kosters:   mw. P. Oosterloo   

mw. W. van Nieuwenhoven 
Bloemendienst:  Bloemendienstcommissie 
Beamerteam:   mw. H. Klein/mw. T. Profijt 
 
In deze dienst is er medewerking van ons eigen 
kinderkoor o.l.v. Carola Tavenier, 
ondersteunt door de leiding van de 
kindernevendienst.  
Tevens medewerking van Reflection o.l.v. Carola 
Tavenier. 
  
U kunt de dienst via internet volgen, dan kan dat via 
de link  
 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2233-
Protestantse-Gemeente-Appelscha 
 
De liturgie van de dienst is te vinden aan het eind van 
dit Bericht van Verbondenheid. 
 
Komende eredienst: 
Zaterdag 24 dec. Kerstnacht om 22.00 uur. 
Voorganger ds, W. Baas 
Zaterdag 31 dec. Oudjaarsdag om 19.30 uur. 
Voorganger ds. W. Baas 
Zondag 1 jan. Nieuwjaarsdag om 10.30 uur.  
Voorganger ds. W. Baas. Er is koffie voor de dienst. 

Bloemengroet 
 
 
 

 
 



 

  

  

 

  

Een bedankje is op z’n plek 
De afgelopen jaren vierden we het Kerstfeest thuis 
aan de buis. Gelukkig kon dat ook met de hulp van 
de moderne media. En de inzet van velen van ons. 
Het was aanpassen, passen en meten. Maar het 
lukte. 
 
Deze zondag zijn we blij en dankbaar: 
- omdat we weer samen mogen vieren; 
- voor onze leiding (Jellie, Loes, Annie) van de 
nevendienst die heel enthousiast is gaan vragen aan 
kinderen om een koortje te vormen. We zien vandaag 
het resultaat daarvan. Alle lof en dank voor jullie 
inzet.  
Bedankt jullie: de leiding en de kinderen.  
En ook Carola bedankt! Dat zij -samen met jullie – 
heel veel tijd in het oefenen hebben gestoken. 
- omdat Reflection weer mee zingt. Eindelijk weer 
een koor in de kerkdienst. 
- omdat we woensdag mochten luisteren naar een 
prachtig Kerstoratorium o.l.v. Johan Rodenhuis. Dank 
aan ieder die mee deed. Prachtig.  
- voor al die vrijwilligers die deze vrijdag mee helpen 
bij de Kerstwensboom; Hopelijk kijken we zondag 
terug op een mooie avond van Kerstwensen 
schrijven, engeltjes kleuren, Chocomelk drinken en 
Glühwein.  
- voor al die vrijwilligers die de stoelen in de kerkzaal 
heen en weer sjouwen. Voor die vrijwilligers die alles 
heen en weer schuiven voor het beste resultaat. 
- voor al die mensen die geholpen hebben de kaart 
met een goede wens namens de PG Appelscha rond 
te brengen; 
- voor al die mensen die van hun overvloed delen 
met wie minder heeft; 
- voor al die mensen die op allerlei heel verschillende 
manieren mee helpen dat we kunnen vieren 
(zingende mensen en organisten), dat we kunnen 
mee lezen (lectores), dat we het thuis kunnen volgen 
(Kerk TV team), ouderlingen, diakenen, CvK, koster, 
beheerder, voorgangers, …… .  
en ….  
- …… (vul zelf maar in)    
 
 
 
 

Berichten vanuit de gemeente 
 



  
 

 

  

 

Diaconie 

Op eerste Kerstdag is de collecte Kerk in Actie 
bestemd voor Kinderen in de Knel. Deze zondag 
speciaal voor vluchtelingen kinderen in Griekenland. 

Kerk in actie steunt kerken en organisaties die zich 
inzetten voor vluchtelingenkinderen. Op Lesbos geeft 
onze partnerorganisatie eerste hulp aan 
vluchtelingen, direct na aankomst, en helpt bij het 
invullen van de nodige papieren. 

Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en 
ontspannende activiteiten. Kwetsbare gezinnen 
krijgen hulp bij het vinden van onderdak en krijgen 
voedselpakketten. Medische zorg is ook aanwezig. 

Geeft licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. 
Uw gift is onmisbaar en wordt van harte aanbevolen. 

 
 

 

Een woord van dank 

Na een voor ons als gezin en familie een 
veelbewogen jaar van ziekte en achteruitgang van de 
gezondheid van Henny, moesten we uiteindelijk  
afscheid nemen van mijn vrouw en onze moeder.  

Een woord van dank aan u, waar een warm 
medeleven werd betuigd, op welke manier dan ook. 
Dat heeft ons enorm goed gedaan en maakt ons 
dankbaar dat we te midden van u allen deze steun 
mogen ervaren.  

Ook hartelijk dank voor de kaarten en bemoedigende 
wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar. 

Hieronder ziet u een kunstwerkje in regenboogkleuren 
van een Israëlische kunstenaar wat ons tot troost mag 
zijn. Die troost wensen we u allen toe in deze 
verwarrende tijd. 

Dat de Zegen van God u mag vergezellen het 
komende jaar. 

Daan Tavenier 

 

Schilder: Udi Merioz 

Vrije vertaling van de tekst bij het kunstwerk: 

 ”Het geheim van een goed leven is om op te zien 
naar de Here God en te vertrouwen dat Hij na de 
storm een regenboog geeft als hoop dat Hij voorziet in 
wat je nodig hebt.” 

 

 



  

Van de predikant op 25 december, Eerste Kerstdag 

Bij de dienst 
Vandaag vieren we de geboorte van onze Heer in 
deze wereld. Dit “oude verhaal” brak de 
wereldgeschiedenis in tweeën: een periode voor de 
geboorte van JC en een periode na de geboorte van 
JC. 
Het oude verhaal hebben we inmiddels al talloze 
keren gehoord. Elk jaar stoffen we het oude verhaal 
weer af en halen het voor het licht. Voor de één is het 
een schattig verhaal. Het roept nostalgische en 
romantische gevoelens op. Het verloop van dit oude 
verhaal lijkt wel wat op het leven van de kerstboom. 
Je haalt de boom tijdens de dagen weer van boven. 
Midden in de kamer staat de boom schitterend te 
stralen. Na een paar dagen bergen we alles weer op. 
Tot volgend jaar maar weer! 
Maar zou het oude verhaal ook weer kleur aan onze 
verstofte levens kunnen geven?  
Zo klinkt het ons soms ook in de oren. Dat oude 
verhaal is allesbehalve schattig. Volgens sommigen 
is het de allergrootste schat die je maar kunt treffen. 
“Ik kan me maar niet indenken dat jij van mij houdt!”, 
zegt een verlegen jongen tegen het stoere meisje. 
Zo kan iemand zich verbazen dat een ander verliefd 
op je wordt. Wauw! 
 
Het andere komt ook voor. Dat je eigenlijk het gevoel 
krijgt dat je voor niemand de moeite waard bent. 
Soms glijden mensen langzaam dieper weg in een 
donkere put. 
In de media horen we verhalen dat Corona nog al na 
dreunt. Heel wat mensen kreunen onder de 
hedendaagse eisen en verwachtingen. 
 
Ik vermoed dat het in de tijd van dat oude verhaal 
niet veel anders was. Leven onder de Romeinse 
bezetter was geen pretje. De gevangenis van dat 
deprimerende wordt op een dag -bij Maria- open 
gebroken door het bezoek van een engel. Dat de 
Heer verschijnt als een dief in de nacht, lezen we in 
de Bijbel. 
 

 

De kracht van het oude verhaal is dat het onze 
verstofte levens aanraakt met de kwetsbare hand van 
het Kind. 
Ik verbaas me er altijd weer over: dat Nieuw Leven 
uitgedoofde ogen doet stralen. 
 
In de lezing vandaag ontmoeten we Wijzen uit het 
Oosten. Onze belangstelling gaat vaak uit naar 
nieuwsgierige zaken. Hoe zit het met die ster? Wie 
waren zij? Langs welke route zijn ze gekomen? Hoe 
lang waren ze onderweg? Waar kwamen ze 
vandaan? Wat studeerden zij? 
Nieuwgierige vragen die om een antwoord zoeken. 
 
In mijn Kamperse tijd was de titel van de preek bij de 
overgang naar één van de Kerstrecessen: De Wijzen 
uit het Westen. 
We lezen van de Wijzen uit het Oosten die in 
beweging komen. Ze kijken hun boeken er op na. Ze 
onderzoeken. 
En in het oude verhaal lees ik dat ze uiteindelijk zich 
op hun knieën voor Hem neerbuigen en Hem 
aanbidden. Die Wijzen uit het Oosten zijn al lang en 
breed weer huiswaarts gegaan. Langs een andere 
weg terug. Dat weten we.  
In de Bijbel lees ik niets over de Wijzen uit het 
Westen. Want die Wijzen uit het Westen zijn nog 
steeds onderweg.  
 
Zal de straal van het Kind van Gods Liefde ons 
bereiken en aanraken? 
 
Henri Nouwen vertelde deze mooie woorden ook. De 
waarde van een mens ligt vast bij God in de hemel. 
En deze waarde fluctueert niet met wat wij van elkaar 
vinden of wij veel presteren. 
 
God, als de auteur van de Kerstnacht, spreekt niet de 
taal van staal. Maar de taal van mededogen en 
kwetsbaarheid. 
 
Ik wens ieder Gezegende Kerstdagen. 
En ik wil ieder bedanken voor de Goede Wensen die 
me met de hulp appjes, kaarten of woorden worden 
toegezwaaid. 
  
Dominee Wieger Baas 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor de Kerstnachtdienst op 24 december 2022 om 22.00 uur 
 

Zaterdag 24 december om 22.00 uur 
Ouderling van dienst: J. Stimm 
Diaken van dienst: Jenny Tjallingii 
Lector: Hannie de Vegt 
Kerk TV: Abe van der Zwaag 
Collecten: 1. Wilde Ganzen; 2. Vorming & Toerusting 
Voorganger: ds. W. Baas 
Muzikale medewerking: Jan Smit, Carola Tavenier – 
Bolk 
 
473    Er is een roos ontloken 
473:1 
Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 
473:2 
Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
473:3 
Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 
 
478    Komt verwondert u hier mensen 
478:1 
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
478:2 
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 
 

478:3 
Die de hemel heeft geschapen 
en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 
wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 
 
22.00 uur Welkom door de ouderling van dienst 
ansteken van de liturgiekaars 
 
Samenzang NLB 477 Komt allen tezamen  
477:1 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
vrouwen: Komt, laten wij aanbidden, 
mannen:  komt, laten wij aanbidden, 
allen:      komt, laten wij aanbidden die koning. 
477:2 
De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
vrouwen: Komt, laten wij aanbidden, 
mannen:  komt, laten wij aanbidden, 
allen:      komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
stilte- woorden aan het begin 
 
477:4 
O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
vrouwen: Komt, laten wij aanbidden, 
mannen:  komt, laten wij aanbidden, 
allen:      komt, laten wij aanbidden die koning. 
       
We nemen onze plaatsen weer in.  
 
Gedicht “Ik kan het niet begrijpen”  
Ik kan het niet begrijpen, 
als ik slechts 
stilsta bij een stal, 
dat Hij, zo klein  
en kwetsbaar, 
het Hemelwonder 
wezen zal. 
 
Ik kan het niet begrijpen 
dat herders in het veld, 
een boodschap  
mochten horen. 
Hen toen werd verteld: 
de Heiland is geboren. 
 



 

 

 

 

 

 

Ik kan het niet begrijpen. 
De eng’len daalden neer, 
een grote legerschare 
van onze God en Heer. 
Het loflied heeft geklonken: 
God zij alle eer. 
De vrede keert nu weer. 
 
Ik kan het wel geloven, 
omdat Uw Woord  
het heeft verteld, 
Uw Geest  
doet mij geloven, 
wat door profeten 
werd voorspeld. 
 
Dáárom mag ik u  loven, 
heel mijn leven lang, 
dáárom klinkt mijn lied naar boven, 
samen met de eng’lenzang. 
 
Ina van der Welle 
 
Muzikaal intermezzo  
 
Samenzang NLB 481 Hoor de englen zingen d’ eer 
481:1 
Hoor, de engelen zingen d’ eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
481:2 
Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
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! 
 

481:3 
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! 
 

Gedicht “Uit de dorpen en de steden”  
Uit de dorpen en de steden 
zijn wij onderweg naar U. 
Uit de dalen en de bergen 
zijn wij onderweg naar U. 
Met de lijdende broeders 
zijn wij onderweg naar U. 
Met de lachende kinderen 
zijn wij onderweg naar U. 
Als bouwers aan de vrede 
zijn wij onderweg naar U. 
Als boden van gerechtigheid 
zijn wij onderweg naar U. 
Als getuigen van uw liefde 
zijn wij onderweg naar U. 
Als leden van uw kerk 
zijn wij onderweg naar U. 
Als wij het brood delen 
zijn wij onderweg naar U. 
Als wij de zwakken ondersteunen 
zijn wij onderweg naar U. 
Als wij voor de vervolgden bidden 
zijn wij onderweg naar U. 
Als wij het heilig offer vieren 
zijt Gij bij uw volk.  
 
Gedicht uit Zuid-Amerika, uit: Bron van Hoop 

 
Gebed in deze Kerstnacht 
 
486    Midden in de winternacht  
486:1 
Midden in de winternacht 
ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
486:2 
Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij 
niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
486:3 
Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij 
niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 



  

Lezing: Lucas 2  De geboorte van Jezus 
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af 
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen 
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar 
de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef ging 
op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, 
reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien 
hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak 
de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 
Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats was in het 
gastenverblijf. 
 
483    Stille nacht 
483:1 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, (2x) 
 
483:2 
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. (2x) 
 
483:3 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! (2x) 
 
Lezing II Lucas 2  De herders  
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht 
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven door de stralende luister 
van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel 
zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent 
voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit 
zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in 
een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
15Toen 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.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak 
lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over 
het kind was gezegd.  
 

18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al 
deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
Samenzang 496    Een ster ging op uit Israël 
496:1 
Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 
496:2 
De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 
496:3 
Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 
 
Overdenking 
 
Muzikaal intermezzo 
 
503 Wij staan aan een  kribbe 
503:1 
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
503:2 
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 
503:3 
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis; 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
 
503:4 
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze gebeden in deze Kerstnacht 
 
Aandacht voor de collecten: 1. Wilde Ganzen; 2. 
vorming & toerusting  
Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong 
protestantse Nederlandse organisatie, die wil 
bijdragen aan een beter leven voor mensen die in 
armoede leven. De stichting stelt mensen in staat om 
initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te 
voeren. 
 
487    Eer zij God in onze dagen 
487:1 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 
487:2 
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. (2x) 
 
Wegzending en zegening  
 
Ere zij God  
Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn 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, 
bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 
Amen. amen. 
 
Na afloop warme chocomelk en glühwein.  
 
 


