
Kerstdienst                   25 December 2019 
Ds. Menno Zandbergen                   10 uur 
Schriftlezing: Lucas 2: 1-7, 8-14, 15-20 (NBV) 

Jesaja9: 5-6 (NBV) 
Organist: Hugo v.d. Meij Trompet: Pascal v.d. Velde 
Kinderkoor o.l.v. Mirjam Alderden 
Solo: Vivianne de Nooter en Marijke v.d. Kolk 
 

Wijk Oost 

 

Welkom 
 

Kaarsen worden aangestoken 
 

Gezang 138: 1, 2, 4  Komt allen tezamen 
 

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

2. De hemelse englen riepen eens de 
herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedge 
schreden! 
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. 
 

Stil gebed, Votum en Groet 
 

Op Toonhoogte 72  Jubel het uit 
 

Jubel het uit. 
De Heer is hier; 
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde 
geeft Hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zingt! (2x) 
Dus hemel, dus hemel 
en aarde, zingt! 
 

Jubel het uit. 
De Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor Hem buigt 
een vreugdelied voor Hem (2x) 
een vreugde-,  
een vreugdelied voor Hem! 
 



 

 

Zijn koningschap 
zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 
zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die Hij bracht (2x) 
de liefde, de liefde 
die Hij bracht! 
 

Kinderkoor, Kinderopwekking 108 Kom op het feest 
 

Spring in de lucht 
zo hoog als je kunt 
en dans van plezier 
wat je dansen kunt. 
Vandaag is het feest, 
wees vrolijk en blij, 
want God is zo goed 
voor jou en voor mij. 

Hij is al zoveel jaren 
een trouwe hulp geweest. 
Kom, laten wij Hem prijzen 
en danken op dit feest. 
 
 
 
 

 
Spring in de lucht 
zo hoog als je kunt 
en dans van plezier 
wat je dansen kunt. 
Vandaag is het feest, 
wees vrolijk en blij, 
want God is zo goed 
voor jou en voor mij. 

Hij was al zoveel keren 
een redder uit de nood. 
We willen Hem vereren 
en zingen: ‘U bent groot!' 
 
 
 
 

 
Spring in de lucht 
zo hoog als je kunt 
en dans van plezier 
wat je dansen kunt. 
Vandaag is het feest, 
wees vrolijk en blij, 
want God is zo goed 
voor jou en voor mij. 

Hij is al zolang bij ons, 
Hij is het die ons ziet. 
Hij zal steeds voor ons zorgen, 
nee, Hij verlaat ons niet. 
 
 
 
 

 
  



 

 

Spring in de lucht 
zo hoog als je kunt 
en dans van plezier 
wat je dansen kunt. 
Vandaag is het feest, 
wees vrolijk en blij, 
want God is zo goed 
voor jou en voor mij. 
 

Gezang 139  Komt, verwondert u hier mensen 
 

1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 

2. Ziet, hoe dat men met Hem 
handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 

 
3. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
 

Gebed 
 

Waarover gaat Kerst? Kerst verteld door kinderen 
 

  



 

 

Hemelhoog 326: 1, 2 Daar ruist langs de wolken 
 

1. Daar ruist langs de wolken een 
lief'lijke Naam, 
Die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor 
’t hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle 
smart. 
Kent gij, kent gij die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, 
mijn lust en mijn lied  
 

2. Die Naam is naar waarheid mijn 
Jezus ook waard 
want Hij kwam om zalig te maken op 
aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor 
hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed 
verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel 
verliet? 

 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-7 (NBV) 
 

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk 
zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 
bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, 
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van 
haar bevalling aan, 7 en 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. 
 

Luisterlied Opwekking 532: 1, 2 Wees gerust 
 

1. Wees gerust, wees gerust, 
hemel en aarde zingt! 
Deze nacht scheen Gods licht 
liefdevol in ons duister. 
Halleluja, halleluja! 

2. Wees gerust, wees gerust, 
vrede op aarde komt! 
Christus is als een kind 
daar in die stal geboren. 
Halleluja, halleluja! 

 

Schriftlezing: Lucas 2: 8-14 (NBV) 
 

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de 
wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden 
ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De 
engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat 
het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David 



 

 

voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in 
een voederbak ligt.' 13 En 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.' 
 

Ere zij God 
 

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde  
in de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen, in de mensen een welbehagen,  
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen.  
Amen, amen 
 

Schriftlezing: Lucas 2: 15-20 (NBV) 
 

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.' 16 Ze gingen meteen op weg, en 
troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind 
zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde 
al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen 
terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 

Kinderkoor, Kinderopwekking 123 Goed nieuws 
 

Goed nieuws, goed nieuws. 
Iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, 
Jezus is geboren. 
Jezus is geboren. 

Hij wil je heel graag helpen 
in alles wat je doet. 
En gaat het soms wat moeilijk, 
Hij geeft je nieuwe moed. 
 

 
  



 

 

Goed nieuws, goed nieuws. 
Iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, 
Jezus is geboren. 
Jezus is geboren. 
 

Hij is de allerbeste, 
geen ander is als Hij. 
De machtigste en sterkste, 
Hij is het allebei. 
 

Goed nieuws, goed nieuws. 
Iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, 
Jezus is geboren. 
Jezus is geboren. 
 

En Hij is ook een Vader, 
die heel veel van je houdt. 
Hij draagt je in zijn armen 
als jij op Hem vertrouwt. 
 

Goed nieuws, goed nieuws. 
Iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, 
Jezus is geboren. 
Jezus is geboren. 
 

Hij geeft je echte vrede 
en wie in Hem gelooft 
die krijgt het eeuwig leven 
want dat heeft Hij beloofd. 
 

Goed nieuws, goed nieuws. 
Iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, 
Jezus is geboren. 
Jezus is geboren. 
 

Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen. 
En waar je ook naar toe gaat, 
Hij laat je nooit alleen. 
 

Goed nieuws, goed nieuws. 
Iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, 
Jezus is geboren. 
Jezus is geboren. 
 

Op Toonhoogte 75: 1, 2, 3 Laat ieder het horen 
 

1. Laat ieder het horen,  
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld,  
de Heer van ’t heelal. 
De engelen melden, in Efratha’s velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 



 

 

Want Hij wil ons geven,  
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der wereld, halleluja! 
 
2. En herders, zij kwamen  
bij ’n kribbe tesamen,  
omringden eerbiedig het Kindeke teer. 
De flonk’rende sterre,  
riep wijzen van verre; 
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven,  
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der wereld, halleluja! 
 
3. In doeken gewonden,  
voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind. 
De sterre gaat stralen,  
voor wie moe van ’t dwalen, 
bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt. 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven,  
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der wereld, halleluja! 
 

Kindermoment: Adventsproject ‘Volg de ster’ De droom van Jozef 
    Filmpje op de beamer 
    Matteüs 1:18-25  
    Maria wordt zwanger door de heilige  
    Geest. 
    Jozef hoort van een engel dat hij tóch  
    met Maria moet trouwen en dat het kind  
    Jezus zal heten, maar ook Immanuel  
    genoemd zal worden. 
 

  



 

 

Projectlied 
 

5. Heel veel mensen hadden hier al zo lang opgewacht deze stralende ster in de 
donkere nacht. 
Grote namen zijn genoemd voor dit kindje zo klein. 
Het is Jezus die redt en steeds bij ons zal zijn. 
 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 

Schriftlezing: Jesaja 9: 5-6 (NBV) 
 

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.  
 

Preek 
 

 
 

  



 

 

Gezang 26: 1, 3, 4 
 

1. Daar is uit 's werelds duistre wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 

3. Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders 
treên. 

 
4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte 
 

Kinderkoor, Vrolijk kerstfeest iedereen 
 

Wonderbare Raadsman,  
Wonderbare Raadsman.  
Sterke God, Sterke God.  
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader.  
Vredevorst, Vredevorst.  
 

Een kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven. 
En zijn heerschappij duurt voor 
eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen.  

Vrede voor de wereld, vrede voor de 
wereld. 
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht. 
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor 
de volken. 
Licht in nacht, licht in de nacht. 

Een kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven. 
En zijn heerschappij duurt voor 
eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen.  
 

 



  

Vrede voor de wereld, vrede voor de 
wereld.  
Heeft hij gebracht, heeft Hij gebracht.  
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor 
de volken. 
Licht in de nacht, licht in de nacht. 

Een kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven. 
En zijn heerschappij duurt voor 
eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen.  
 

 
 

Gezang 135: 2, 3 
 

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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren 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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 

Zegen 
 

We wensen u en jou gezegende kerstdagen 
 

Komende diensten: 
29 dec. 10.00 uur: Eredienst, Ds. J. Haeck, Zeist 
31 dec. 19.00 uur: Oudjaarsdienst, Ds. Menno Zandbergen 
1 jan. ’20. 10.30 uur: Nieuwjaarsdienst, dhr. Eppo Kramer 
5 jan. 10.00 uur: Prof. B.J.G. Reitsma, Ermelo 
 

Zie ook de kalender op www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk 
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen 
met ds. Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

