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Intro  
 

Lied  Komt allen tezamen 
 

Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
De hemelse eng’len 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' 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. 
 

Welkomswoord 
Menti.com  Woordwolk    (zie code in de livestream) 
Wie kijkt ermee vanuit thuis, auto en kerk? Vul je naam in. 

 

Medley: 
Hoor de engelen zingen 
It’s beginning to look a lot like Christmas 
Jubel het uit 
Jingle bells 



 

Eer zij God in onze dagen 
 

Hoor de engelen zingen d’eer 
van de nieuwgeboren Heer!   
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
Dat weerklinkt de hemel door, 
Zingt met algemene stem. 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d’eer 
Van de nieuwgeboren Heer!    
 
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 eng’len zingen d’eer 
Van de nieuwgeboren Heer! 
 
It’s beginning to look a lot like Christmas.  
Soon the bells will start, 
And the thing that will make them ring is the carol that you sing 
Right within your heart. 
 
It’s beginning to look a lot like Christmas, 
Toys in every store, 
But the prettiest sight to see is the holly that will be 
On your own front door. 
Sure it’s Christmas once more. 
 
In the meadow we can build a snowman 
Then pretend that he is Parson Brown 
He’ll say “Are you married?”, We’ll say “No man, 
But you can do the job when you’re in town.” 
 



 

Sleigh bells ring, are you listenin’ 
In the lane, snow is glistening 
A beautiful sight, we’re happy tonight 
Walking in a Winter Wonderland 
 
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! 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel, dus hemel 
en aarde. Zingt! 
 
Jubel het uit. De Heer regeert; 
 
Oh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 
Oh what fun it is to ride 
in a one horse open sleigh! 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 
Oh what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh! 
 
Eer zij God in onze dagen.  
Eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen  
Roept op aarde vrede uit 
 
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 
Gloria. In excelsis Deo 
 

Gebed 
 

Menti.com  Woordwolk    (zie code in de livestream) 



 

Vul in wie je mist?  

 
Filmpje “Herder op zoek naar vermist schaap” 
 
Menti.com  Woordwolk 

Wie missen we? 
 

Sela  Kerst nacht boven Bethlehem 
 

In de kerstnacht boven Bethlehem, 
Sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen. 
 
Laat de vreugde van de engelen 
Ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
Blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
Overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen. 
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
Voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij Hem geen grenzen. 



 

 
Ere zij God, hoog in de hemel.   
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen 
 
Ere zij God, hoog in de hemel.   
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen 
 
Ere zij God, hoog in de hemel.   
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen 
 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen 
 

Kerst verhaal 
 

Phill Collins  You’ll be in my heart 
 

Come stop your crying 
It will be alright 
Just take my hand 
Hold it tight 
I will protect you 
From all around you 
I will be here 
Don’t you cry 
 
For one so small 
You seem so strong 
My arms will hold you 
Keep you safe and warm 
This bond between us 
Can’t be broken 
I will be here 
Don’t you cry 
 



 

‘Cause you’ll be in my heart 
Yes, you’ll be in my heart 
From this day on 
Now and forever more 
You’ll be in my heart 
No matter what they say 
You’ll be here in my heart, always 
 
Why can’t they understand the way we feel? 
They just don’t trust what they can’t explain 
I know we’re different but deep inside us 
We’re not that different at all 
 
And you’ll be in my heart 
Yes, you’ll be in my heart 
From this day on 
Now and forever more 
 
Don’t listen to them 
‘Cause what do they know? (What do they know?) 
We need each other 
To have, to hold 
They’ll see in time 
I know 
 
When destiny calls you 
You must be strong (you gotta be strong) 
I may not be with you 
But you’ve got to hold on 
They’ll see in time 
I know 
We’ll show them together 
 
‘Cause you’ll be in my heart 
Believe me you’ll be in my heart 
I’ll be there from this day on 
Now and forever more 
 
Ooh, you’ll be in my heart (you’ll be here in my heart) 
No matter what they say (I’ll be with you) 



 

You’ll be here in my heart (I’ll be there), always 
Always 
 
I’ll be with you 
And I’ll be there for you always 
Always and always 
 
Just look over your shoulder 
Just look over your shoulder 
Just look over your shoulder 
I’ll be there always 
 

Kerstboodschap  “Ik mis je” 
 

Huub van de Lubbe  Tot jij mijn liefde voelt 
 

Als de regens om je oren slaan 
En heel de wereld zit achter je aan 
Kom dan bij Mij in de luwte staan 
Tot jij Mijn liefde voelt 
 
Valt de avond met zijn sterrenpracht 
En er is niemand die jouw leed verzacht 
Dan houd Ik duizend jaar voor jou de wacht 
Tot jij Mijn liefde voelt 
 
Ik weet wel dat jij nog veel twijfels kent 
Maar bij Mij krijg jij het fijn 
Van ons allereerste ogenblik 
Zag Ik al precies waar jij moest zijn 
 
Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou 
Ik struin de straten af voor dag en dauw 
Er is niets dat Ik niet doe voor jou 
Tot jij Mijn liefde voelt 
 
Stormen razen over open zee 
Over de snelweg van de spijt 
Er waaien winden met een nieuw idee 
En zoals Ik, zoek jij ze voor altijd 
 



 

Want Ik maak je gelukkig, maak je dromen waar 
Ik doe alles voor je, je zegt het maar 
Al moet ik tien keer rond de evenaar 
En jij Mijn liefde voelt 
Tot jij Mijn liefde voelt 
 

Gebed 
 

Medley: 
Midden in de winternacht 
Go tell it on the mountain 
Let it snow 
 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
 
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere; 
Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. 
 
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere; 
Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. 
 
While shepherds kept their watching o’er silent flocks by night, 
Behold throughout the heavens there shone a Holy Light. 
 
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere; 
Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. 
 
When we finally kiss good night,  
How I’ll hate going out in the storm 
But if you really hold me tight, 
All the way home I’ll be warm. 
 
Oh, the weather outside is frightful, 
But the fire is so delightful, 
And since we’ve no place to go, 
Let it snow, let it snow, let it snow. 
Let it snow, let it snow, let it snow. 
Let it snow, let it snow, let it snow. 
 

Dankwoord 



 

 

Lied  Vrede van God 
 

Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij net jou.  
 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, 
In Jezus’ naam geef ik jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij net jou.  
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,  
De Heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij net jou.  
 
Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels mandjes bij het verlaten 
van de kerk. 
Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de 
kerkrentmeesters,  
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “vervanging video Oosterkerk”. 
 

Volgende dienst: 
25 December 2020,Kerstdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
Volgende diensten zijn online: 
27 December 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. G. Frederikze, Harderwijk 
31 December 2020. Oudjaarsdienst: 19. 00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
1 januari 2021, Nieuwjaarsdienst: 10:30 uur: Ds. M.J. Zandbergen,  
3 januari 2021, kerkdienst: 10.00 uur: Mw. K. van Willegen 
 

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorg anger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank
mailto:scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl
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