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Schikking voor Kerst 
 

‘Het Woord was bij God…. In het Woord was leven en het leven was het 
Licht voor de mensen’. Johannes 1:1-4 
 

Kerst vieren wij op de grens van de donkerste dagen. De wending gaat 
weer naar het licht. Omdat wij niet in het donker willen zitten, ontsteken 
we het licht. Johannes geeft het licht nog een extra dimensie: het Licht met 
Kerst, en met de komst van Christus is het leven zelf gekomen. Het Licht 
voor de mensen is ook het leven voor de mensen. In de paaskaars iedere 
zondag ontstoken, zien we beide: Licht en Leven. De komst van Christus is 
meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent 
de komst van het Licht in ons midden. 
 

De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In 
deze schikking is de zon helemaal opgekomen: het licht en de warmte uit-
stralend in deze dagen voor iedereen. Zo is daarom het Licht der wereld er 
voor iedereen. Leven vanuit de hoop op een beter leven.  
 

Licht Gij ons met uw stralen, 
o Licht der wereld, voor. 
Opdat wij niet verdwalen 
of struik’len op ons spoor.  
 

Lied 423: vers 2 (LvdK) 

 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Rina Ran 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Rina Ran 
Muziek: Leo Kramer 
Koor: Anthem 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
We zingen: “Komt allen tezamen” 

(Lied 477: vers 1 en 4 allen; vers 3 Anthem) 

 
Welkom 
 
Bemoediging 
 
Met de kinderen 
 
Kyrië 
 
We zingen: “Eer zij God in onze dagen” 

(Lied 487: vers 1 t/m 3: coupletten Anthem; refrein allen) 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Schriftlezing: Lucas 2:1-20 
 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de 
dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
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voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer 
bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want 
ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel 
het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pas-
geboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En 
plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde 
voor de mensen die Hij liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan 
naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem 
gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 
bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan 
en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertel-
den ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden 
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde 
al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gin-
gen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en 
gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

 
Er wordt gezongen: “Jesus Child” 

 
Schriftlezing: Johannes 1:1-18 
 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het 
Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en 
de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand 
die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, 
om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij 
was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het 
ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord 
was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de 
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wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem 
waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn 
naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te 
worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk ver-
langen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens ge-
worden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, 
en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van 
de Vader. Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over 
wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ 
Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: de wet 
is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus ge-
komen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf 
God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. 

 
Er wordt gezongen: “Son of Mary” 

 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Er wordt gezongen: “Christ our Emmanuel” 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de 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. 
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Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Wij trekken in een lange stoet” 

(Slotlied 506: 1, 2 en 4) 

 
Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 

We wensen u gezegende dagen 
 
 
 
  

Leo Kramer 
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Toelichting 1e collecte: Kerk in Actie - kinderen in de knel 
 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ou-
ders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben 
geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen 
en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt 
voor hen op en juist met Kerst verdienen deze 
kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe 
daarom mee met onze kerstcollecte!  

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Kinderen in de Knel. Of geef via de Givt-app, of gebruik de QR-code. 

 
 
 
 
Toelichting 2e collecte: Wijkwerk  
 

De kersttijd grijpen we aan om iets extra's te doen 
bijvoorbeeld met en voor onze kinderen en jonge-
ren. Zoals bijvoorbeeld een kinderkerstfeest ge-
richt op hun eigen beleving. Uw gift wordt onder 
andere besteed om dit mogelijk te maken. 
 
 

 

U kunt uw gift over maken op rekeningnr. NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk 
Paaskerk / Kruiskerk / Pelgrimskerk. Of geef via de Givt-app, of gebruik de 
QR-code. 

 


