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ORDE VAN DIENST 
Kerstmis 2022 

 

 
 

Pelgrimskerkgemeente Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

25 december 2022 

 
We vieren vanmorgen de komst van Jezus Christus als 
Verlosser in de wereld. Tijdens de dienst zal Franstalige 
(kerst)muziek ten gehore worden gebracht. 
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Opgang 
 
orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
 
bemoediging: 
o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
a en niet laat varen het werk  
 dat zijn hand begon. 
 
drempelgebed: 

o. Eeuwige God,  
 wij die U nooit hebben gezien, 
a. zie ons hier staan; 
o. wij die van U hebben gehoord, 
a. hoor Gij ons aan. 
o. Uw Naam is dat Gij mensen helpt 
a. wees onze hulp,  
o. en dat Gij alles hebt gemaakt 
a. maak alles nieuw, 
o. en dat Gij ons bij name kent 
a. leer ons U kennen, 
o. die Bron van leven wordt genoemd 
a. doe ons weer leven, 
o. die hebt gezegd: Ik zal er zijn 
a. wees hier aanwezig. 
   Amen. 
 
introïtus: 
antifoon: lied 467c (solo) 
psalm 98:1 en 2 (allen) 
herhaling antifoon (solo) 
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groet 

v De Heer zij met u. 
a ook met u zij de Heer. 
 
inleiding op het kyrie en gloria: 

v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 
en laat ons zijn Naam prijzen, 
a want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
 
kyrie (solo): kyrie uit Messe Basse, Gabriel Fauré (1845-1924) 
 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, ontferm U. 
 
gloria (allen): lied 487:1, 2 en 3 
 
Tekst en uitleg 
 
gebed van de Eerste Kerstdag 

lezing uit de profeten: Jesaja 9:1-6 (NBV21) 

lied 482:1 en 3 

lezing uit de brieven: Galaten 3:26-29, 4:1-7 (eigen vertaling): 

Slaven worden door Christus’ komst kinderen van God 
26 […] Allen bent u zonen van God door het geloof, in 
verbondenheid met Christus Jezus. 27 Want u allen die tot 
eenheid met Christus gedoopt bent, hebt u met Christus 
omkleed. 28 Daarin is geen Jood noch Griek, daarin is geen 
slaaf of vrije, daarin is geen mannelijk en vrouwelijk; want 
allen bent u één (nieuwe mens) in verbondenheid met 
Christus Jezus. 29 Als u nu van Christus bent, dan bent u 
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nageslacht van Abraham, en overeenkomstig de belofte 
erfgenamen. 
4:1 Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam een onmondig kind is, 
verschilt hij in niets van een slaaf, 2 maar hij staat onder 
voogden en beheerders, tot aan de door zijn vader vooraf 
bepaalde dag. 3 Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige 
kinderen waren, als slaven onderworpen aan de elementaire 
machten van de wereld. 4 Maar toen de volheid van de tijd 
kwam, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een 
vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen die onder de wet 
waren los te kopen, opdat wij de positie van zonen zouden 
verkrijgen. 6 En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van 
zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: ‘Abba, Vader!’ 
7 Dus bent u niet meer slaaf, maar zoon; en indien u zoon 
bent, bent u ook erfgenaam, door God. 
 
solozang: À la venue de Noël (15e eeuw, harmonisatie: Jean 
Langlais, 1907-1991) 
 
Á la venue de Noël 
Chacun se doit bien réjouir. 
Car c'est un testament nouvel, 
Que tout le monde doit tenir. 
 
Bij de komst van het kerstfeest 
moet ieder zich zeer verheugen, 
want het is een nieuw verbond, 
dat iedereen moet houden. 
 
Quand par son orgueil Lucifer 
Dedans l'âbime trébucha, 
Nous allions tous en enfer. 
Le fils de Dieu nous racheta. 
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Toen door zijn hoogmoed de duivel 
de afgrond in wankelde, 
belandden wij allen in de hel. 
De Zoon van God echter kocht ons vrij. 
 
En une vièrge s’obombra 
Et en son corps voulut gésir. 
La nuit de Noël elle enfanta, 
sans peine et sans douleur souffrir. 
In een maagd zocht Hij een duistere verblijfplaats 
en in haar lichaam wilde Hij liggen. 
Tijdens de kerstnacht baarde zij, 
zonder moeite en zonder pijn te lijden. 

lezing uit het evangelie: Johannes 1:1-5, 9-13 (naar NBG ’51) 
1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en 
het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle 
dingen zijn door Hem geworden en zonder Hem is ook niet 
één ding geworden dat geworden is. 4 In Hem was leven en 
het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. 9 Het 
waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende tot 
de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem 
geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam 
tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 
gegeven om kinderen van God te worden, hun die in zijn 
naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil van het 
vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren 
zijn. 
 
lied 478:1 en 4 
 
verkondiging 
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lied: gezang 146 (Lvdk):1, 2, 3 en 5 

 
 
2 Men had Hem eeuwen lang verwacht; 
en toen Gods tijdperk was volbracht, 
toen zond Hij van zijn hoge troon 
het heil der wereld ons, zijn Zoon. 
3 O Gij ons heil, ons hoogste goed, 
Gij werd een mens van vlees en bloed, 
werd onze broeder, en door U 
zijn wij Gods eigen kind’ren nu. 
 
5 U, die voor ons geboren zijt, 
U zij ons hart, ons lied gewijd. 
Wij voegen juichend onze stem 
bij ’t englenheir van Bethlehem. 
 
mededelingen 
 
solozang: Entre le bœuf et l'âne gris (13e eeuw, harmonisatie: 
Jean Langlais, 1907-1991) 
 
Entre le bœuf et l'âne gris  



7 
 

dort, dort, dort le petit fils.  
Mille anges divins, mille séraphins  
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
 
Tussen de os en de grijze ezel 
slaapt, slaapt, slaapt de kleine jongen. 
Duizend goddelijke engelen, duizend serafijnen 
vliegen rondom deze God van liefde. 
Entre les deux bras de Marie 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins  
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
 
Tussen de beide armen van Maria  
slaapt, slaapt, slaapt de kleine jongen. 
Duizend goddelijke engelen, duizend serafijnen 
vliegen rondom deze God van liefde. 
 
Entre les roses et les lis 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins  
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
 
Tussen de rozen en de lelies  
slaapt, slaapt, slaapt de kleine jongen. 
Duizend goddelijke engelen, duizend serafijnen 
vliegen rondom deze God van liefde.  
 
En ce beau jour si solennel 
Dort, dort, dort l’Emmanuel. 
Mille anges divins, mille séraphins  
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
 
Op deze mooie, zo plechtige dag 
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slaapt, slaapt, slaapt de Immanuel. 
Duizend goddelijke engelen, duizend serafijnen 
vliegen rondom deze God van liefde. 
 
Gebeden 
 
dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 
 voorg. Zo bidden wij samen: 
 allen :  lied 368c 
stil gebed 
solozang: ‘En Prière’ (In Gebed: de Heiland bidt tot zijn 
Vader), Gabriel Fauré (1845-1924), tekst: Stéphan Bordèse 
(1847-1919) 
 
Si la voix d’un enfant peut monter jusqu’à Vous, 
ô mon Père, 
écoutez de Jésus, devant Vous à genoux, 
la prière! 
Indien de stem van een kind kan oprijzen tot U, 
o mijn Vader, 
hoor dan van Jezus, voor U op de knieën, 
het gebed! 
 
Si Vous m’avez choisi pour enseigner vos lois 
sur la terre, 
je saurai Vous servir, auguste Roi des rois, 
ô Lumière! 
Indien U mij hebt uitgekozen om uw wetten te onderwijzen 
op de aarde, 
dan zal ik U kunnen dienen, verheven Koning der koningen, o 
Licht! 
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Sur mes lèvres, Seigneur, mettez la vérité 
salutaire, 
pour que celui qui doute, avec humilité 
Vous révère! 
Plaats op mijn lippen, Heer, de waarheid 
van uw heil, 
opdat degene die twijfelt, met nederigheid 
U zal vereren! 
 
Ne m’abandonnez pas, donnez-moi la douceur 
nécessaire, 
pour apaiser les maux, soulager la douleur, 
la misère! 
Verlaat me niet, geef mij de mildheid 
die ik nodig heb, 
om pijnen te verzachten, verdriet te verlichten, 
ellende! 
 
Révélez Vous à moi, Seigneur en qui je crois et j’espère: 
pour Vous je veux souffrir et mourir sur la croix, 
au calvaire! 
Openbaar uzelf aan mij, Heer in wie ik geloof en op wie ik 
hoop: 
voor U wil ik lijden en sterven aan het kruis, 
op de Calvarieberg! 
 
Onze Vader 
 
Zending en zegen 
 
slotlied: lied 503:1, 3 en 4 
wegzending 
zegen, beantwoord met: 
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orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets 
te drinken. 
========================== 
Toelichting op de 1e collecte 
KiA: Kinderen in de knel. Sta op voor kinderen in de knel. 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige 
situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de 
lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben 
is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist 
met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht 
en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van 
Kerk in Actie. In de loop van 2022 maken we bekend welk 
kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt. 
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 
 
Toelichting op de 2e collecte  
Wijkwerk. Deze kersttijd grijpen wij aan om voor elke wijk te 
collecteren voor de muziek in de kerk. Voor het orgel, voor het 
koor, de cantorij of de instrumentalisten. Want wat is een 
kerstviering zonder muziek en dus zonder musici? Dat muziek 
in de kerk ons veel waard is, mag blijken uit de opbrengst van 
deze collecte.U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk 
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voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. B.’t Hart 
ouderling: mw. L. Meyer 

diaken: dhr. J.P. Haalebos 
lector: mw. S. Langbroek 

 
Wibren Jonkers, orgel 

Ruña ’t Hart, viool 
Maria ’t Hart, altviool 
Bert ’t Hart, solozang 

 
Volgende week zondag 1-1 gaat ds. B. de Groot voor om 

10.30 uur in de Kruiskerk 

agenda voor komende weken 

wo 4 jan 
15.00 
Goede Herder 

Kannen & Kruiken 


