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Beste mensen van de Graankorrel, lieve mensen.  
Geen kerkdienst met Kerst!  
Om de pijn iets te verzachten is er op zaterdag 19 
december een gebedsdienst gehouden met enkele 
medewerkenden aanwezig in de kerk.  
De opname van de dienst is te vinden op de website en 
kan—op verzoek—op CD bij u worden bezorgd. 

 
Orgelspel: Lied 442 
 
1  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
2  Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Inleiding 
 
Orgelspel: Lied 598  
 
1  Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 
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Schriftlezing: Johannes 1: 1-5, 14 en 18 
 

1In het begin was het Woord, het Woord 
was bij God en het Woord was God. 2Het 
was in het begin bij God. 3Alles is erdoor 
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van 
wat bestaat. 4In het Woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen. 5Het 
licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen. 
 

14Het Woord is mens geworden en heeft bij 
ons gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid 
gezien, de grootheid van de enige Zoon van 
de Vader. 
 

18Niemand heeft ooit God gezien, maar de 
enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart 
van de Vader rust, heeft hem doen kennen. 

 
Overweging 
 
Orgelspel: Lied 500: 1 en 5 
 
1  Uit uw verborgenheid 

voorbij aan onze grenzen, 
straalt lichte eeuwigheid 
als daglicht voor de mensen. 
Uw wijde hemel welft 
zich rond over de aarde. 
Gij zult op vaste grond 
ons voor het donker sparen. 
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5  Uit uw verborgenheid 
ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen. 

 
Gebeden 
 
Zegen 
 
Orgelspel:  
 
Lied 478: 1 en 4 
 
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. 

 
4  O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
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maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

 
Lied 481: 1 en 3 
 
1  Hoor, de engelen zingen de 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! 

 
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! 
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Collecte 
 

Kinderen in de knel – 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 
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 
krijgen ze voedsel en een 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. Waar mogelijk worden 
vluchtelingen geholpen naar een betere 
plek. 
 
Uw bijdrage aan dit project kunt u 
overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie de 
Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Kinderen 
in de knel – Griekenland’. 
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Kerstnacht van Henri Matisse 

 


