
 Protestantse Wijkgemeente Bergkerk 
 Zondag 25 december 2022 
 1e Kerstdag  

 
 

Voorganger: dr. Paul Sanders 
Ambtsdrager: Ada Hoek-Verheij Organist/pianist: Warner Fokkens 
Lector: Joke Verhave-van Namen Livestream: Marinus van Kooij 
Cantorij o.l.v.: Christi van de Hauw-Scheele Geluid: Marja Bosman 
Kindernevendienst: Karen van Drongelen / Annelies Rijke Koster:  Nelleke van Kooij-Tanja 

 
Orgelspel:  G. Fr. Händel – And the glory of the Lord (uit Messiah) 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kinderkaars 
Zingen: Projectlied 2022: Levenslicht (Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 

Na Batseba: 1e Advent, Ruth: 2e Advent, Rachab: 3e Advent, Tamar 4e Advent 

Nu Kerst: Maria 
Ik zing van het licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 

Een jonge vrouw uit Nazaret 
wordt door de hemel opgemerkt. 
Maria krijgt een koningskind, 
omdat Gods nieuwe tijd begint. 

Daarna gaat het licht met de kinderen naar de nevendienst 

 
Aanvangslied Lied 435: 1 en 4  Hef op uw hoofden, poorten wijd (staande) 
 
Bemoediging Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
    (gemeente gaat zitten) 
 
Psalm van de zondag Psalm 98: 1, 3, 4 Zing een nieuw lied voor God de Here 
 Na vers 1 en vers 3 zingt de cantorij de antifoon:  Muziek Jaap Hillen 

Zingt voor de Heer een nieuw lied, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. 

 
Smeekgebed Na “Daarom bidden we om licht” beantwoorden we dit met: 
 
Zingen: Als alles duister is  1 keer door cantorij en een keer door allen 

 
 
Glorialied Lied 474: 1, 4, 6 Loof God, gij christ’nen, maak Hem groot 



Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Jesaja 9: 1 – 6   (NBV21) 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen 
2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf het U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3 Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4 Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 
5 Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
 
Zingen: Lied 448 Het volk dat wandelt in het duister 
 De even verzen door de cantorij, de oneven verzen door allen 

 
Evangelielezing:  Lucas 2: 1 – 7 De geboorte van Jezus (NBV21) 
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten 
laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinus over Syrië. 
3 Iedereen 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. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, 7 en 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.  
 
Zingen  Lied 477: 1  Komt allen tezamen 
 
 Lucas 2: 8 – 14 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende 
luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De 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. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 



 13 En 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.’ 
 
Zingen  Lied 477: 2, 5 De hemelse eng’len 
 
Overdenking      (Liturgische Tafel) 
 
Pianospel over  Lied 484:   Go, tell it on the mountain 
 
Zingen  Lied 438  God lof! Nu is gekomen 
  1 en 3 door de cantorij, 2 en 4 door allen 

 
Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met gezongen acclamatie: 

   
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze 
schuldenaars vergeven. 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. 

 
Mededelingen / collectes: 
1e  collecte is de Kerstcollecte bestemd voor Kerk in Actie: -Kinderen in de knel-. U kunt uw gift ook overmaken op 

rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 25 december 
2e collecte is bestemd voor de Protestantse gemeente Den Haag, over te maken op rekeningnummer  
 NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 25 december 
3e collecte is de collecte bestemd voor de eredienst. Eveneens over te maken op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 5102 50 

t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. 3e collecte. 

 
Inzameling van de gaven 
De cantorij zingt Transeamus (bewerking Hubert Cuypers) 
Tekst: 
Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum 
quod factum est. Mariam et Joseph et Infantem 
positum in praesepio. Transeamus, audiamus 
multitudinem militiae coelestis laudantium Deum, 
Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio. 
Gloria, Gloria in Excelsis Deo. Gloria, Gloria et in terra 
pax hominibus. Bonae voluntatis, et in terra pax. 
Transeamus et videamus quod factum est. 
 

Vertaling: 
Laat ons naar Bethlehem gaan en het woord 
aanschouwen dat (mens) geworden is. Maria en Jozef 
en het Kind, in een kribbe gelegd. Laat ons gaan 
aanhoren de menigte van Hemelse Heerscharen die 
God loven, Maria en Jozef en het Kind, in een kribbe 
gelegd. Ere, Ere zij God in den Hoge. Ere, Ere en vrede 
op aarde voor de mensen van goede wil, en vrede op 
aarde. Laat ons gaan en zien wat gebeurd is. 

Slotlied  Lied 481  Hoor de engelen zingen de eer (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 
Orgelspel:    G. Fr. Händel – Halleluja (uit Messiah) 
 
 
 

Bij een kopje koffie of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
We wensen u goede en gezegende kerstdagen! 

 


