
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

KERSTMORGEN  
DID                          DICHT BIJ HET LICHT   -   DANSEN OP DE VULKAAN 

25 december2020 

 
Er is een kind geboren 

Er is een kind geboren 
in ’t midden van de nacht. 
Laat niets zijn slaap verstoren.  
Hij brengt ons nieuwe kracht 
en vrede in ons hart. 
Nieuw leven laat ons hopen.  
Dit was zo lang verwacht. 
 
De dagen gaan weer lengen.  
Het licht groeit met de dag.  
Hij zal de liefde brengen 
aan wie het niet met zag. 
Vertrouw de nieuwe kans, 
die zegt dat leven mooi is 
en schoonheid altijd mag. 
 
         Coot van Doesburgh   
 
 
Lied vooraf:  Lied 503   - Wij staan aan een kribbe … 
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Welkom 
De adventskaars en kerstkaars worden aangestoken door Faye 

De gemeente gaat staan 
Begroeting op Kerstochtend  
o:  Midden in de winternacht ging de hemel open 
 die het heil naar de wereld bracht, is het antwoord op ons hopen. 

g:    Elke vogel zingt zijn lied: Zanggroep waarom zingt gij niet? 

o: Blaas het orgel aan, Laat je stem verstaan  
g:       Laat de bel, of de trom 
     of de trompet horen: 
    want CHRISTUS IS GEBOREN.     
               (de gemeente gaat zitten) 
 
Lied 486: 1 en 2  - Midden in de winternacht … 

Gebed op Kerst ochtend 

Kerst door de ogen van een herder: Lied 485                
 

HET WOORD 
 

Verhaal voor de kinderen:  Het wonder van het licht 

De Zandkunstenaar -  Dicht bij het Licht, Hij is nabij,  

Het verhaal van de bloemen. De krans is veranderd in een bloeiende kersttuin. In 
het midden de kerstkaars die, samen met de adventkaarsen, een schitterend licht 
verspreidt. De stralend witte bloemen zijn bolbloemen die symbool zijn voor nieuw 
leven. Ook de knoppen tussen de groene takken symboliseren het nieuwe leven. 
 
Eerste lezing: Johannes 1 

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets 
ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor 
de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in 
haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 
Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen 
door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen 
van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 
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Lied 488 - In den beginne was het woord … 

 
 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de 
wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren 
hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, 
heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op 
natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, 
maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 
enige Zoon van de Vader.  

Lied 492 : 1, 2 en 3  - Verschenen is de mildheid … 

Uitleg en verkondiging 

Lied 484 - Go tell it on the mountain … 

Gedicht  
 Soms denk ik: 
 Langzamerhand is de wereld óp van vermoeidheid. 
  Steeds meer breken de dingen bij de handen af.  
   Af en toe verheffen de machtelozen zich wel 
   - ze spreken onnutte woorden –  
   de anderen wenden zich af,  
   er lijkt geen redden meer aan.  

     Of weet jij iemand,  
    die al het oude nieuw zal maken? 
    De de woestijn van de stad wil laten bloeien als een roos? 
    Die je tranen niet negeert.  
   Die je verleden niet wegstrijkt, maar  
    je tegelijk een nieuwe naam zal geven;  
   en een nieuwe kans,  
   om op weg te gaan, naar een wereld van puur licht, 
    waarin wij eindelijk God zullen ontmoeten.  

    Kom mee! Hij is al onderweg. 
           (bron: Daklozenkrant, Kees Baardewijk)  
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Zanggroep: Aus der Armut eines Stalles (tekst: Armin Juhre, muziek: Winfried Heurich) 

1. Aus der Armut eines Stalles drang ein gutes, warmes Licht und wir sehn wie in 
der Stille eine neue Zeit anbricht.  
2. Könige aus fernen Reichen bringe ihre Schätze her und am Ziel der Reise 
finden sie ganz unvergleichlich mehr.  
3. Jesus Christus, hier geboren, Menschensohn und Gotteskind; und  
Hirten sagen’s weiter: Dieser ist uns wohlgesinnt 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
mededelingen 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang Kerk in Actie: Kinderen in de knel. Natte tenten, onvoldoende sanitair 

en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, 
aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en 
veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in 
een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een 
nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God 
licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, 
kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook 
in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! 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.U 
kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 

    link 1e collecte   -  link 2e collecte                                
 

2e rondgang kerk: Wijkwerk. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het 
wijkwerk. Voor alles wat nodig is om te zorgen de kerk draaiende te houden. Nu 
voor de online vieringen bijvoorbeeld en straks ook weer voor een kerk met de 
kerkdeuren open voor iedereen, voor de bloemen, de mooi versierde kerk. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ov3tLsrDexe7bc6AJLRGL7
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Hartelijk dank voor uw bijdrage hiervoor. U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk. U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met de link voor de 2e collecte. Of geef via de Givt-app. Te 
downloaden op uw mobiele telefoon. 

 
Tijdens de collecte spelen trompet en piano:  
  Andante Cantabile uit het Trompetconcert in ES van Joseph Haydn 
 
Dankgebed en Voorbeden  
  
v: … Na ‘zo bidden wij samen’ volgt: (uit Lied 498, de slotregels) 

 ‘Koning Jezus, gloria, Zoon van God, Halleluja’     
 
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 
 

De gemeente gaat staan 
Zanggroep: His Praises we’ll sing  (tekst: anoniem. Muziek: Alan Bullard) 

1.Rejoice and be merry in songs and in myrth! O praise our Dedeemer,  all mortals on earth! 
For this is the birthday of Jesus, our King, who brought us salvation: his praises we’ll sing! 
2.A heavenly vision appeared in the sky; vast numbers of angels the shepherds did spy, 
 proclaiming the birthday of Jesus our King, who brought us salvation: his praises we’ll sing! 
3.Likewise a bright star in the sky did appear, which led the wise men from the east to draw      
near; They found the Messiah, sweet Jesus, our King, who brought us salvation; his praises 
we’ll sing! 
4.And when they were come, their treasures unfold, and unto him offered myrtth, incense 
and gold. So blessed forever be Jesus, our King, who brought us salvation: his praises we’ll 
sing! 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/2oKk6338huhSN9fsjbdMFH
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Zegen beaamd door ons allen (gesproken): Amen 

 
 
 
 
Trompet en piano: Cantique de Noël van Adolphe Adam 
 
 
 

ZALIG KERSTFEEST! 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken:  
orgel/piano:  

trompet:  
zingen: 

leiding kinderen: 
lector: 

lay-out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid- en beeldtechniek: 

Ds Fokko Omta 
Antoinette Kamsteeg 
Leni Kieft 
Henk Trommel 
Emile Meuffels  
projectzanggroep 
Jellie Snijders 
Josje Dijkstra 
Marijke van Reedt Dortland 
Tine de Lange en Leni Kieft 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Team Freek de Vries 

  
Wijkgemeente Kruiskerk  Van der Veerelaan 30a 1181 RB Amstelveen 
www.kruiskerk-amstelveen.nl     &     www.facebook.com/kruiskerk-amstelveen 

Voor pastorale en andere vragen: 
Contact Kruiskerk: telefoon 06-21 12 45 67  of  contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
wijkpredikant: ds. Sieb Lanser, 020-453 4540; lanser@kruiskerk-amstelveen.nl 
ambulant predikant: ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 - f.omta@protestantsekerk.nl 
scriba kerkenraad: Henk v/d Meulen, 06 55174089; scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
ouderenpastor: Trudy Joosse-Ridder, 06-83 35 49 24 - ouderenpastor@pga-b.nl 
koster: Marian van Leeuwen, 06-429 25 149 - koster@kruiskerk-amstelveen.nl 
berichten voor Kruispuntjes:  tot dinsdag 18.00 uur opgeven via Contact Kruiskerk, 
                          06-21 12 45 67 , of via de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

