
 
 

 
 

 
 
 
 
 

24 december 2020 – aanvang: 22.00 uur 

KERSTNACHTDIENST: LICHT TOT LEVEN 

VOORAF 

Samenzang en welkom 
 Komt allen tezamen (LB 477: 1, 2 en 5)  
 Komt verwondert u hier mensen (LB 478: 1 en 4)  
 Nu zijt wellekome (LB 476: 1, 2, 3)  

VOORBEREIDING 

Zingen De nacht loopt ten einde (LB 460)   

 
1.Het volk dat woont in duisternis 

zal weten wie zijn heiland is. 
Onverwacht komt van heinde en ver 
de mensenzoon, de morgenster.  
refrein: De nacht … 

2.Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verhef u vrijdag  
want uw verlosser is nabij.  
refrein: De nacht … 

3. Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u ’t leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.  
refrein: De nacht … 

4. Zie naar de boom die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit.  
refrein: De nacht … 
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5. Een twijgje weerloos en ontdaan, 
zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel. 
Dat twijgje heet Emmanuel.  
refrein: De nacht … 

6. Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Open uw poorten metterdaad 
dat uw verlosser binnengaat.  
refrein: De nacht 

Vijf kaarsen mogen branden 

Bemoediging en toenaderingsgebed 
ouderling:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling:  Gezegend zijt Gij, God, Koning der wereld, 
 die het licht hebt geroepen, 
allen:  zegen ons ook met uw licht. 

ouderling:  Donker is vaak de wereld, duister ons hart. 
 Zoeken willen wij het licht van uw ogen;   
allen:  zegen ons ook met uw licht. 

ouderling:  Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen. 
allen:  Zegen ons ook met uw licht. Amen. 

Kyriegebed  na: … roepen wij tot U zingen we (301 k):  
 I= vrouwen, II =mannen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Glorialied Eer zij God in onze dagen (LB 487) 

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. 

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

HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
voorganger: De Heer is met u. 
allen: Zijn Geest is in ons midden. 
voorganger:  In deze heilige nacht, God, is ons een licht opgegaan. 

Wil ons ervan doordringen dat dit ons levenslicht is. 
Verhelder alle donkere nachten door de hoop op uw dageraad. 
Schenk ons de vreugde die blijft, nu en in uw rijk dat komt. 

allen: Amen. 

Lezing uit het Eerste Testament Jesaja 9, 1-7 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 
2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen 
van de buit. 
3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de 
drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan 
kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:  
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en 
gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten. 
7 De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd, het heeft Jakobs volk 
getroffen. 

Antwoordpsalm 98 D   (Ida Gerhardt, Marie van der Zeyde) 
  Licht straalt heden over ons: de Heer is geboren (LB 98D) 

1 Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan; 
triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm. refrein 
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2 De Heer openbaarde zijn heil;  
Hij heeft voor de ogen der volken onthuld zijn gerechtigheid;  
zijn goedheid, zijn trouw bleef Hij jegens het huis Israël indachtig. 
Licht straalt … 

3 Juich, aarde alom voor de Heer, zet de zang in, speelt op de snaren, 
luich, aarde, alom voor de Heer. 
Licht straalt  … 

Het verhaal van de bloemen 
In het schitterende licht van de kaarsen bloeit de kersttuin.  
De klokvormige bloemen luiden de geboorte van Jezus in.  
Kleine bloemetjes symboliseren de engelen, ruige takken de herders. 

Halleluja (LB 338h) 
 cantorij: 
 

voorzang: Ik verkondig u een tijding van vreugde: 
  Heden is u een redder geboren, Christus, de Heer. 
 cantorij:  Halleluja, halleluja. 

Lezing Nieuwe Testament Lucas 2: 1-20 
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling 
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging 
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de 
dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van 
de stad. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de 
Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 
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grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 

 allen:  
 
 

 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
 14‘Eer aan God in de hoogste hemel 
 en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
15 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.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en 
het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze 
wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden 
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De 
herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze 
gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

allen:  

 
 
Cantorij In dulci jublio  

(tekst en melodie 14e eeuw; zetting Michael Praetorius 1571-1621) 
1. In dulci jubilo, nun singet und sei froh! 

Unsres Herzens Wonne leit in praesepio 
und leuchtet als die Sonne matris in gremio. 
Alpha es et O, Alpha es et O. 

2. O Jesu parvule nach dir ist mir so weh! 
Tröst mir mein Gemüte, o puer optime, 
Durch alle deine Güte, o princeps gloriae. 
Trahe me post te! Trahe me post te! 

Overweging 
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Muzikaal intermezzo blokfluit Een kindeken is ons gebooren  
Jacob van Eyck, (circa 1590-1657) 

Cantorij: Een ster ging op in Bethlehem (LB 496) 
1. 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. 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. 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. 

GAVEN EN GEBEDEN  

Diakonale collecte voor Kerk in Actie: Kinderen in de knel  
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. De realiteit voor 
duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn op zoek naar 
warmte en veiligheid. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven 
voor deze kinderen. In Jezus, zelf een vluchtelingenkind, gaf God licht in het 
donker, en dat licht geven wij door als we de kinderen helpen met voedsel, 
kleding en onderwijs en als we proberen hen op een betere plek te krijgen. 
Kom in actie en geef op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kinderen in 
de knel.  
Collecte t.b.v. Eredienst en Pastoraat in onze gemeente 
Deze kerstperiode proberen we mooie vieringen uit te zenden. Voor elk wat 
wils. Ook in de toekomst willen wij mooie vieringen blijven aanbieden. En 
hopelijk zo snel als mogelijk met de kerkdeuren open voor iedereen. Helpt u 
mee? 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst. 
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Muziek tijdens de collecte, uitgevoerd op blokfluit en met kistorgel:  
  Adagio uit de Eerste Sonate van Benedetto Marcello (1686-1739) 

Gebeden 
Dankgebed  
Voorbeden  na .. zo bidden wij samen klinkt (LB 368c) 
 
 
 
Stil gebed 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk 

 kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons 
dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze 
schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid! Amen. 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied Hoor de engelen zingen de eer (LB 481) 
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! 

3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
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Zegen, waar allen mee instemmen: 
 
 
 

 
Orgelspel: Noel X  Louis-Claude Daquin (1694-1792) 
  
 
 
 
 
 
 

Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
cantor-organist: 

blokfluit: 
cantorij:  

 
 

 
 

lector: 
aansteken kaarsen: 

collecte: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeld: 

ds Hanna Rijken 
Anita Winter 
Tine de Lange 
Henk Trommel 
Fidessa Inen 
Renée Braams, Marijke van der Meulen, Jellie 
Snijders, Nel van der Muijsenberg, Marijke van Reedt 
Dortland, Gerda Stapel  
Aart Appelhof, Bart Poesiat, Hajo Hemminga 
Humphrey Jansen, Johan Stuij 
Flip Brink 
Jildou Katsma 
Heleen Bakker 
Riekus en Ria Kok – van Hall 
Frederika de Bock en Trineke de Boer 
Freek de Vries, Thomas Dekhuijzen,  
Henk van der Meulen 

 


