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OM TE BEGINNEN  
 
Orgelspel Noël - C. Daquin (1694-1772) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op deze dienst 
 
Zingen ´Komt allen tezamen´ 

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

3 Het licht van de Vader, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
4 O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
We gaan staan 
Zingen openingslied cantorij en gemeente ´Een ster ging op uit Israël´  

1 cantorij 
Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht. 



  

Een oud verhaal werd doorverteld,  
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 
 

2 allen 
De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 

 
3 allen  
Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 

 
Bemoediging  en gebed van toenadering  
o: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: Uw naam zegt ons dat U uw wereld trouw blijft. 
o: Uw licht is deze nacht over uw wereld opgegaan, 
a: en het duister heeft dit licht niet overmeesterd. 
o: Gedenk dan de namen die ons uw licht hebben getoond, 
a: vrouwen en mannen die ons hierin zijn voorgegaan. 
     Amen. 
 
We gaan zitten 



  

 
Cantorij en gemeente zingt ‘Uit uw verborgenheid’  

1 allen 
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.  
 

2 cantorij 
Uit uw verborgenheid 
hebt Gij ons aangesproken, 
de weerstand van de nacht 
met heilig vuur gebroken. 
Gij brandt uw eigen naam 
voorgoed in onze dagen 
en schrijft in ons bestaan 
uw woord van welbehagen. 

 
3 allen 
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. 

 
Groet – door de voorganger (v)  
v: De vrede van de Heer is met U! 
a: Zijn vrede is ook met U. 
v: Wenst elkaar de vrede. 
 



  

Vervuld verlangen I 
 
Cantorij en gemeente zingt ‘Joy to the world’ – m. The modern Psalmist/ 
H. van der Laan, t. l. Watts 

1. cantorij 
Joy to the world! The Lord is come!  
Let earth receive her king!  
Let every heart prepare Him room, 
and heaven and nature sing, 
and heaven and nature sing,  
and heaven, and heaven, and nature sing! 
 

2. cantorij 
Joy tot he earth, the Saviour reigns!  
Let men their songs employ! 
While fields and floods, rock, hills and plains,  
repeat the sounding joy,  
repeat the sounding joy,  
repeat, repeat the sounding joy! 

 
3. allen 

He rules the world with truth and grace, 
and makes the nations prove. 
The glories of His righteousness,  
and wonders of His love,  
and wonders of His love, 
and wonders, wonders of His love! 

 
Zingen Kerstlied ‘Eer zij God in onze dagen’  

1 Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria 
in excelsis Deo. 
Gloria 
in excelsis Deo. 



  

 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
RONDOM HET WOORD  
 
Gebed om opening 
Schriftlezing Jeremia 23: 5-6 
Zingen ‘Kind ons geboren’ (paar keer) 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 

Evangelielezing Mattheüs 1: 18-25 
Cantorij en gemeente zingt ‘Toen God ooit zijn hart liet spreken – t. S. de 
Vries/ m. 1582; Of the Father’s heart begonnen – Arr. D. Willcocks 

1. cantorij 
Toen God ooit zijn hart liet spreken in de nacht vol 
duisternis, klonk het woord van den beginne, dat Begin en 
Einde is, dat de Bron is die ons toestroomt als een groot 
geheimenis, deze dag en alle dagen. 
 

2. vrouwen 
Alles heeft dit woord geschapen. Toen het klonk verscheen 
het licht, kregen aard’ en hemel namen en de mensen een 



  

gezicht, werd aan al wat groeit en ademt heil en zegen 
toegedicht, deze dag en alle dagen. 
 

3. mannen 
En dit woord is vlees geworden, kreeg gestalte in een mens, 
om te doen wat was gesproken als Gods diepste 
hartenwens: dat de wereld zou geloven in een toekomst 
onbegrensd, deze dag en alle dagen. 
 

4. allen 
In Maria uitverkoren is dit woord als zaad gelegd, om de 
vrucht ook te voldragen die vanouds was toegezegd, om 
als levensbrood te dienen voor ons mensen onderweg, 
deze dag en alle dagen. 
 

5. allen 
Aard’ en hemel en rivieren, bergen, vasteland en zee, nacht 
en dag, laat van u horen, schepping in uw barenswee: in 
het kind dat is geboren deelt God zelf zich aan ons mee, 
deze dag en alle dagen. 
 

6. allen 
Geef dan, engelen daarboven, ons dit hemelse akkoord! 
Alle mensen hier beneden, zing uw lofzang om dit woord, 
dat Gods hart heeft uitgesproken in een liefde ongehoord, 
deze dag en alle dagen. 

 
Woorden en bloemschikking bij het WOORD 
 
Cantorij en gemeente zingt ‘Soms breekt uw licht in mensen door’ (t. H. 
Oosterhuis/ m. B. Huijbers)  

Soms breekt uw licht 
in mensen door onstuitbaar  
zoals een kind 
geboren wordt. 
Gedenk de mens 
die wordt genoemd uw kind 



  

uw koninkrijk 
uw licht. 
Geen duisternis 
heeft ooit hem overmeesterd. 
Geen duisternis 
heeft ooit hem overmeesterd. 
Gedenk ons die als hij 
geboren zijn eens en voorgoed, 
die uit zijn mond 
uw naam hebben gehoord 
die moeten leven 
in de schaduw van de dood 
die moeten leven 
in de schaduw van de dood 
hem achterna, 
hem achterna, 
hem achterna, 
hem achterna. 
hem achterna, 
hem achterna, 
hem achterna, 
hem achterna. 

 
Kerstgedachten waarbij we in twee gedeelten zingen ‘Wij staan aan een 
kribbe’  

1 en 2  
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,  
de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 
 



  

3 en 4 
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis; 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
 
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 

 
Vervuld verlangen II 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen – door de diaken van dienst  
 1. Kerk en diaconie  

2. Kerk in Actie: een beter leven voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland 

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (en inmiddels ook in 
Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, 
omdat ze nergens in Europa welkom zijn. 
Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen wij in actie. Juist 
met kerst verdienen de kwetsbare kinderen extra aandacht en 
steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. 
 
Dankgebed 
Voorbeden, na elke acclamatie zingen we  
 ‘Hoor ons bidden, God, en luister’  
Stil gebed 
Onze Vader 

 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen (we gaan staan) ‘Hoor, de engelen zingen de eer’  

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! 
 

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
Zegen, beantwoord met zingen ‘Ere zij God’  
Orgelspel Vom Himmel hoch da komm ich her –  
J.S. Bach (1685-1750) 
 

 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

 
Na afloop van de dienst is er koffie/ thee, welkom!! 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

MEDEDELING 
 

 
 
Volgende viering 
01-01 10.00 uur, Morgengebed Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok 

Nieuwjaarwensen met oliebollen! 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorgangers Ds. Hanneke Diermanse en  
mevr. Hanneke Overduin 

Cantor / organist   Ingeborg van Dokkum-Prins 

Ouderling van dienst Frits Mandersloot 

Diaken van dienst Tonnie Oplaat 

Lector  Elly Meuleman 
Camera Silke Wijnstok 
Geluid John Broekhuis 
PowerPoint Silke Wijnstok 
Koster  Tonnie Roeterdink 

 
 
 
 
 
 



  

 


