
 
Kringviering in de Lukaskerk 

 
De nacht loopt ten einde 

 
 

Zondag 18 december 2022 
 
 
Welkom in deze viering  
 
Het licht wordt binnengebracht. De kaarsen worden aangestoken en 
we zeggen: 
‘We ontsteken het licht: voor elkaar, voor onszelf, voor deze wereld, 
voor God’.  
 
Welkomstlied: ‘Ik wens jou vrede’ 
 

 
 
  



We bidden: 
 
Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, 
Ons wekt en koestert met zijn stralen wek gij, God, ook mij! 
Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, 
Laat mij uw trouw ook nu weer dagen.  
Schep doorgang door wat zorgen baart,  
Wat angst aanjaagt 
En zet mij recht weer op mijn voeten 
Niet moedeloos 
Niet hopeloos verlamd,   
Maar opgericht 
Met opgeheven hoofd 
Tot u,  
Mijn Zon,  
Mijn dag, mijn licht.  
 

Kindermoment 
Over Tamar 
 
Projectlied vierde advent:  
 

 



 
4e Advent (Tamar): 

De stam van Juda bleef bestaan,  

want Tamar is niet weggegaan.  

Als hoopvolle en sterke vrouw  

bleef zij geloven in Gods trouw. 

 
Lezing: Lucas 21: 20-38 
 
We zingen Lied 1005 Zoekend naar licht 1, 2 en 3 
 
overweging 
 
muziek 
 
We zingen Lied 1005 Zoeken naar licht 4 en 5 
 
Mededelingen en collecte 
De collecten zijn bestemd voor KiA Werelddiaconaat: creëren van 
banen voor jonge Syrische vluchtelingen en Protestantse Kerk Jong 
Protestant – Ontdekken wat Kerst betekent 
 
Samen bidden – samen licht ontsteken 
De gebeden worden afgewisseld met het lied:   
 
Liedboek 458  
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
De angsten van ons hart 
 
We bidden samen en hardop: 
Onze Vader 
 
  



We zingen: Lied 444 Nu daagt het in het oosten 
 
Afsluiting: Ieder duister wacht een morgen, in dat licht is alles nieuw. 
We zijn op weg naar Kerst.   
 
Slotlied lied 982 In de bloembol is de krokus 
 
Zegen 
Gij levende eerste en laatste  
Moeder Vader God onuitspreekbaar 
Boven onze woorden uit 
Zegen uw mensen die hier nu zijn 
en al uw mensen waar ook ter wereld 
Doe lichten over ons uw aangezicht 
En geef ons vrede 
 
 
Het licht wordt naar buiten gedragen en we volgen het licht. 
 
Denkt u bij de uitgang aan de collecte voor de koffie 
 
Dinsdag 20 december: 11.00 uur: Senioren kerst in de Lutherse Kerk 
Dinsdag 20 december: 17.30 uur: vredesgebed in de Lutherse Kerk 
Woensdag 21 december: 19.30 uur: adventszang in de Lutherse Kerk 
Zaterdag 24 december:  

• kinderkerstspel. In de Lutherse Kerk. Kinderen die mee willen 
spelen graag aanwezig 14.30 uur. ieder die wil komen kijken en 
meevieren is welkom vanaf 15.40 uur. Aanvang kerstspel 16 
uur.  

• 19.30 uur : kerstviering in de Lutherse Kerk 

• 22.00 uur: kerstnacht in de Grote Kerk 
 
zondag 25 december is er een kerstkringviering. Vanaf 13.30 uur is er 
open huis, de viering is om 17.00 uur en daarna is er een feestelijke 
kerstmaaltijd. Weet u welkom, wel graag aanmelden bij Esther Israël  


