
 

KERSTMORGEN 2020 
DE HOEKSTEEN ZWIJNDRECHT 
 
Thema: Wereldnieuws 
 
Voorganger:  ds. Annelene Metz-Brink 
Organist: Aleid Moraal 
Zang:  Emma van Dorp, Judith Brandwijk en Paul den Otter 
  
 
 
 
 
Voorafgaand aan de dienst wordt een aantal Christmas Carols 
 ten gehore gebracht, te weten ‘God rest you, merry gentlemen’,  
‘It came upon the midnight clear’, ‘O little one sweet’, ‘O little town  
of Bethlehem’, ‘Once in royal David’s city’ en ‘Rejoice and be merry’. 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen door dienstdoend ouderling 
 
Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 
Intochtslied ‘Mensen, ontwaak’ (Het liefste lied van overzee 2-41)   
 
Groet 
voorganger:  De Heer zal met u zijn 
gemeente:  DE HEER ZAL U BEWAREN  
 
Bemoediging en drempelgebed 
voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger:  die het licht roept in de nacht 
allen:   EN IN EEN KIND ONS NABIJ KOMT 
voorganger:  Donker is de wereld 
allen:   EN DUISTER VAAK ONS HART. 
voorganger:  Naar vrede verlangen wij 
allen:   ZEGEN ONS MET UW LICHT. 
 
Gedicht ‘Antwoord’ (Gabriël Smit) 
 
Loflied ‘Eer zij God in onze dagen’ (Liedboek 487) 

 
HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Moment voor de kinderen 
 
Lezing uit de Bijbel Jesaja 52:7-10 
 
Lied ‘Het volk dat wandelt in het duister’ (Liedboek 448) 

 



 

Lezing uit de Bijbel Lucas 2:1-20 
 
Lied ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ (Liedboek 494) 
 
Verkondiging 
 
Christmas carols ‘A virgin most pure’ en ‘Away in a manger’ 
 
 
ANTWOORD 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied ‘ Ere zij God’ 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Zegen 
beantwoord met: AMEN 
 
 
 
Na de dienst klinken Christmas carols ‘The first Nowell’, ‘Unto us is borm a Son’ en ‘When shepherds watched 
their flocks’. 
 
 
Collecte 
We zamelen vandaag geld in voor twee doelen. 
 
1e: voor Kerk in Actie: ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’  

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in 
Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is 
mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die 
wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, 
pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en 
er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 
vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en 
een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van 
documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare 
kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 

 
2e: voor het werk in de Hervormde gemeente Zwijndrecht 
  
Uw bijdragen kunt u overmaken naar de wijkkas (NL 98 RABO 0313 2694 91 t.n.v. Wijkbeheer Wijk I). Geeft u 
aan welk deel u bestemt voor de diaconie en welk deel voor de kerkbeheer?  


