
Podcast Kinderkerstfeest 
zondag 20 december 2020 

vierde zondag van de adventstijd 

 

Doopsgezind Amsterdam, Singel 452, 1018 AW Amsterdam, 
www.doopsgezindamsterdam.nl  

=



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

De dienst wordt geleid door:  Liliane van der Steur  

Orgel en geluid:   Jeroen Koopman  

Koster     Bob van der Laag 

M.m.v.     - Nelleke Blokland (zang) 

      - Kinderen: Nout, Max en Otto  

      - Iedereen die thuis meedoet! 

  



 3 

Aansteken kaars en vier adventskaarsen 

 

Stilte  

 

Bemoediging 

 

Zingen: ‘Kind’ren van één Vader’  

 

 

Gebed  

 

Schriftlezing  

 

Kerstverhaal, tussendoor zingen we drie liederen. 
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(1) Zingen: ‘De herdertjes lagen bij nachte’, couplet 1  

Uit: Wie zingt mee 54 
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(2) Zingen: ‘Nu zijt wellekome’, couplet 4 
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(3) Zingen: ‘Er is een kindeke geboren op d’aard’  

Uit: (Nieuwe) Liedboek 476 

 

 

2. Er is een kindeke geboren in 't strooi; 

er is een kindeke geboren in 't strooi; 

't lag in een kribje bedekt met wat hooi, 

't lag in een kribje bedekt met wat hooi. 

 

3. 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis; 

't kwam op de aarde en 't had er geen huis; 

't kwam op de aarde en 't droeg al Zijn kruis;  

't kwam op de aarde en 't droeg al Zijn kruis. 
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Voorbeden  

 

Onze Vader  

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd;  

uw Koninkrijk kome;  

uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

en leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

  tot in eeuwigheid. Amen.  

 

Zegenbede  

 

Tot slot zingen we Lied 487 ‘Eer zij God’    
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2. Eer zij God die onze Vader 

en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toegekomen is. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs. 

Geef in onze levensdagen 

Peis en vreê, kyriëleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 
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Collecte 

Vandaag gaat de opbrengst van de collecte naar CliniClowns.  

Juist in deze periode is even ontspannen, niet bang zijn en lachen 
belangrijk. CliniClowns bezorgen zieke en gehandicapte kinderen 
waardevolle momenten. De clowns spelen nu digitaal met kinderen in 
thuisisolatie en in ziekenhuizen. Een CliniClown kijkt vanuit werkelijke 
aandacht naar het kind dat hij of zij ontmoet. Op zoek naar wat er wél is, 
opdat het kind helemaal zichzelf kan zijn, juist in kwetsbare situaties. Ze 
brengen vrolijkheid en lichtheid. Zo leveren de clowns een grote en 
dankbare bijdrage binnen de zorg. Cliniclowns is aan het testen of digitaal 
spel ook werkt voor mensen met dementie. 

 

www.cliniclowns.nl 

 

Digitaal schenken gaat snel en is gemakkelijk:  

- (Download of open de Givt-app) 
- Scan de QR-code met de camera van je telefoon 
- Je komt meteen in het betaalmenu van Givt 
- De app begint automatisch bij 'collecte 1', dat is het 

collectedoel van deze week: Cliniclowns. Hier kun je een bedrag 
invullen.  

- Wil je ook aan Doopsgezind Amsterdam schenken, dan tik je op het 
+-teken om nog een collecte toe te voegen. Deze bijdrage, 'collecte 
2' gaat naar de VDGA. 

- Klik je hierna op ‘volgende’, dan krijg je een overzicht met 
betaalmethoden. 

- Via e-mail kun je een betaalbewijs voor je administratie ontvangen. 
- Dankjewel!! 

 


