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Kerstdienst                       25 december 2020 
Ds. M.J. Zandbergen                          10 uur 
Thema: “Vrees niet” 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-33, 2: 1-7, 8-12 (NBV) 
Organist: Dub de Vries    Trompet: Julian Koenen 
Dwarsfluit: Erica Vogel    Zang: Erica Vogel & Hans Dijkgraaf 
 

Intrada 
Met: Hoor de eng’len zingen d’eer 
 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 138: 1, 2, 3  Komt alle 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 eng’len 
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. 
 
3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

Meditation 
 

Stil gebed, Votum en Groet 
 

Gezang 143: 1, 2, 3  Stille nacht en heilige nacht 
 



 

1. Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
3. Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

Groet moment 
Beeldverbinding Kerkzaal, met de kinderen (‘t Ankerzaal) en buiten (Kerkplein) 
 

Medley “Once upon a time in Bethlehem” 
 

Op Toonhoogte 72: 1, 3  Jubel het uit. De Heer is hier. 
 

1. 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! 
 
3. Zijn koningschap 
zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 



 

zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die Hij bracht; 
de liefde die Hij bracht; 
de liefde, de liefde die Hij bracht! 
 

Filmpje “Vrees niet” 
 

Lucas 1: 26-33 
 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,  27 naar 
een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van 
David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je 
bent begenadigd, de Heer is met je.' 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en 
vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: 'Wees 
niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en 
een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon 
van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader 
David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.' 
 

Gebed 
 

Gezang 125: 1  O kom, o kom, Immanuël 
 

1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

Lucas 2: 1-7 
 

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. 
 

Gezang 145: 1, 2  Nu zijt wellekome 
 

 



 

1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyriëleis. 
 
2. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' 
Kyriëleis. 
 

Lucas 2: 8-14 
 

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.'  
 

Johannes de Heer 70: 1, 2  Heerlijk klonk het lied der eng’len 
 

1. Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 
In het veld van Ephrata: 
Ere zij God in de hoge, 
Looft de Heer, Halleluja! 
 

Vrede zal op aarde dagen, 
God heeft in de mens behagen: 
Zalig, die naar vrede vragen, 
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 
2. Jezus kwam op aarde neder, 
Als een kindje klein en teer; 
Maar, hoe arm Hij toen mocht wezen. 
Hij was aller Hoofd en Heer. 
 

 



 

Vrede zal op aarde dagen, 
God heeft in de mens behagen: 
Zalig, die naar vrede vragen, 
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 

Verkondiging  “Vrees niet” 
 

Cantique de noëlle 
 

Hemelhoog 453  In Bethlehems stal lag Christus de Heer 
 

1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis. 
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. 
 
2. Zó arm werd de Heer, der engelen Heer, 
uit liefde voor ons, kwam Hij tot ons neer 
in donkere nachten schijnt Hij met Zijn licht 
de engelen zingen het blijde bericht.  
 
3. Als God mij vertroost, is niets mij te zwaar, 
dan ben ik niet bang, al dreigt ook gevaar, 
dan krijg ik al strijdend vertrouwen en kracht, 
en zing ik mijn psalmen, hoe donker de nacht. 
 
4. Zo loof ik mijn God, zo prijs ik zijn trouw, 
de rots van mijn hart, waarop ik steeds bouw. 
Ik zal Hem lofzingen. Al ben ik in nood, 
dan nog klinkt mijn loflied: ’Zijn goedheid is groot!’ 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Johannes de Heer 48  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. 
 

Zegen 
 

Go tell it on the mountains 
 
Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels mandjes bij het verlaten 
van de kerk. 
De kerstcollecte, uw bijdrage voor deze collecte kunt u ook overmaken op de 
bankrekening van de diaconie,  
NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. kerstcollecte  
of via QR code 
 

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 voorganger@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

