
Liturgie voor zaterdag 25 december 2021 
KERSTVIERING 

thema:  

‘De Kerstgroet van alzo veer’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doopsgezinde Gemeente Groningen 
m.m.v. 

ds Tjalling Kindt - voorganger 
Eeuwe Zijlstra - organist 

Trees Blaauw - bloemschikster 
Gelegenheidscantorij 

Annette Laver en Beno Hofman - kerkenraadsvertegenwoordiging 
Nynke Dijkstra - koster 

 
te volgen vanaf kerstavond via:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events 
  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
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Orgelspel en zang - door Eeuwe Zijlstra en Annette Laver 
 

Welkom -  mededelingen uit de kerkenraad door Beno Hofman 
 

Aansteken kaars - met de woorden uit Jesaja 9: verzen 1, 4 en 5  

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 
 Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 

Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed,  
ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur.  

Een kind is ons geboren. (…) Deze namen zal hij dragen: 
‘Wonderbare Raadsman’,’ Sterke God’, ‘Eeuwige Vader’,’ Vredevorst’. 

 

Zingen - Lied 476: 1,3 

 

 

 

 
3 Herders op den velde  
hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren,  
zij wisten ’t niet. 

‘Gaat aan gene straten  
en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede,  
daar is ’t geschied voorwaar, 
Ky  -  ri  -  e  -  leis 

 
Aanvangsgebed 
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Zingen -Lied 478: 1,2,3,4 

 

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. 

 
Inleidende overweging - door Tjalling Kindt 
 
Zingen - Lied 494:1,2 
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2 Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 

Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 

 

 
Lezen - Lucas 2: 1-20
En het geschiedde in die dagen, dat er een 
bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat 
het gehele rijk moest worden ingeschreven. 
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, 
toen Quirinius het bewind over Syrië 
voerde. En zij gingen allen op reis om zich te 
laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad 
Nazaret, naar Judea, naar de stad van 
David, die Betlehem heet, omdat hij uit het 
huis en het geslacht van David was, om zich 
te laten inschrijven met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat 
de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 
en zij baarde haar eerstgeboren zoon en 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
een kribbe, omdat voor hen geen plaats 
was in de herberg. 
En er waren herders in diezelfde landstreek, 
die zich ophielden in het veld en des nachts 
de wacht hielden over hun kudde. En 
opeens stond een engel des Heren bij hen 
en de heerlijkheid des Heren omstraalde 
hen, en zij vreesden met grote vreze. En de 
engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, 
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 

die heel het volk zal ten deel vallen: U is 
heden de Heiland geboren, namelijk 
Christus, de Here, in de stad van David. En 
dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden 
in doeken gewikkeld en liggende in een 
kribbe. En plotseling was er bij de engel een 
grote hemelse legermacht, die God loofde, 
zeggende: 
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde 
bij mensen van goede wil. 
En het geschiedde, toen de engelen van hen 
heengevaren waren naar de hemel, dat de 
herders tot elkander spraken: Laten wij dan 
naar Betlehem gaan om te zien hetgeen 
geschied is en ons door de Here is 
bekendgemaakt. En zij gingen haastig en 
vonden Maria en Jozef en het kind dat in de 
kribbe lag. En toen zij het gezien hadden, 
maakten zij bekend hetgeen tot hen 
gesproken was over dit kind. En allen, die 
ervan hoorden, verbaasden zich over 
hetgeen door de herders tot hen gezegd 
werd. Doch Maria bewaarde al deze 
woorden, die overwegende in haar hart. En 
de herders keerden terug, God lovende en 
prijzende om alles wat zij hadden gehoord 
en gezien, gelijk het hun gezegd was. 
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Zingen - Lied 486: 1,2,4 

 

 
 

 
 
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! 
 
4 Zie, reeds staat de  
morgenster stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver,  
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan;  
herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam,  
laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 

Overweging - De Groet van de Engelen 
 

Orgelspel en zang- door Eeuwe Zijlstra en Annette Laver 
 

De kerstgroet van Trees Blaauw 
  



6 

Zingen - Lied 500: 1,3 

  
 

3 Uit uw verborgenheid 
nu aan de dag getreden, 
hebt Gij uw heil gezocht 
bij mensen hier en heden. 

Zoals Gij kwam om ons 
met vrede te ontmoeten, 
laat het ook vrede zijn 
waarmee wij U begroeten. 

 

Gebed, Voorbede Stilte Onze Vader 
 

Zingen - Lied 483: 1,2,3 

 

 
 

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. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
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! 
Amen, Gode zij eer! 
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Zegenbede 
 

Antwoord & Slotlied - Lied 978: 4 

 
 

Uitleidend orgelspel - door Eeuwe Zijlstra 

MEDEDELINGEN 

COLLECTEDOEL – Bij deze kerstviering volgen wij het ADS-rooster: projecten van het 

Doopsgezind Wereldwerk. Giften via de Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente 
Groningen:  bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47 onder vermelding van: 
datum: 25-12-2021 en doel: Wereldwerk 

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 
vrij 31 dec 16:00 uur ONLINE Oudejaarsviering; voorganger:  

ds. Tjalling Kindt, organist: Eeuwe Zijlstra 
zo 2 jan 10:00 uur Geen Dienst 
zo 9 jan  10:00 uur ONLINE Nieuwjaarsdienst,  

voorganger: ds. Tjalling Kindt 
zo 16 jan 10:00 uur Oecumenische dienst Nieuw Kerk Onder Voorbehoud 
zo 16 jan 14:00 uur 

onder voorbehoud 
(indien Lockdown 
ná 14-januari) 

DoRe-Café: gratis uitgebreide rondleiding met koffie 
en thee in de vernieuwde SYNAGOGE, langs de 
nieuwste expositie o.l.v. algemeen manager Geert 
Volders. Opgeven bij: djkrijtenburg@home.nl 

 

mailto:djkrijtenburg@home.nl

