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Orde van dienst, Eerste Kerstdag 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 25 december 2022 in De Spil. Het is 
vandaag Kerstfeest: Eerste Kerstdag. Vier weken lang 
hebben we uitgezien naar de geboorte van Jezus, het 

Kind in de Kribbe. En nu is het 
zover! We vieren dat groots, in 
een feestelijke dienst. In deze 
dienst wordt voorgegaan door 
onze eigen predikant, ds. 
Strydom Bruwer. Ouderling van 
dienst is Marjolein van der 
Zwaard. Diaken van dienst is 
Rieneke de Bondt. Het orgel 

wordt vandaag bespeeld door Jan Sikkema. Er wordt 
aan deze dienst medewerking verleend door het koor 
Voices of Bliss uit Woubrugge. 
Er is vandaag ook kindernevendienst. Uiteraard staat die 
weer in het teken van het adventproject: ‘het gaat goed-
komen'. Vandaag zullen de kinderen horen dat het ís 
goedgekomen. 
 

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst be-
kijken op kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voor-
waarde is dat u een internetverbinding moet hebben. 
Na de dienst is er koffiedrinken. Daarbij  
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
 

Collectes 
De collecten deze zondag zijn voor de Eredienst (1), Di-
aconie   (2) en de ZWO-commissie (uitgang). We collec-
teren fysiek en digitaal; bent u thuis, dan wordt gevraagd 
aan de collecte mee te doen via 
een overmaking op het bankreke-
ningnummer van onze gemeente 
(NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt 
via de hiernaast staande QR-code 
‘rechtstreeks een betaling’ doen. 
De code die u hiernaast aantreft is 
weer nieuw en kunt u gebruiken tot 
18 januari 2023. 
 

Niet vergeten: 
- morgen, 09.30 uur: Kerstontbijt, hier in De Spil; 
- aansluitend: Kerstmusical ‘Herders, sta op!’ 

 

Orde van dienst 
Thema: Jezus geeft licht en leven! 

 

• Vóór de dienst zingt het koor: 
o Prepare the way; 
o Mary, did you know? 

• Welkom en mededelingen. 
• Aansteken kaarsen door Levi van Heemskerk. 
• Adventsgedicht – voorgedragen door Levi: 

De kaars van kerst, die mag nu aan. 
Laat ieder zien en horen: 
Een grote ster is opgegaan. 
De Koning is geboren! 

• Welkom door de voorganger. 
• Samenzang: Blaas de bazuin (Joy tot he world). 
• Moment van stilte. 
• Bemoediging en groet. 
• Het koor zingt: Son of Mary. 
• Samenzang: lied 478 : 1, 2 en 4. 
• Gebed om de verlichting met de Heilige Geest. 
• Kindermoment – adventproject, en bijpassend lied. 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Het koor zingt: Who would send a baby? 
• Bijbellezing: Johannes 1 : 1 – 14. 
• Samenzang: lied 482 : 1 en 3. 
• Overdenking. 
• Samenzang: lied 481 : 1, 2 en 3. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Muziek: Goed nieuws – Marcel en Lydia. 
• Gedicht: Allerhoogste God, voorgelezen door Wilko. 
• Dankgebed en voorbeden. 
• Inzameling van gaven. 
• Het koor zingt:  

o Son of God. 
o Glory to God in the highest. 

• Heenzending en zegen. 
• Ere zij God. 
 


