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Kees kraayenoord  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 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 
 

Welkom, inleiding 
 

Menti.com 
 

Johannes 4: 7-10 
 

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde 
komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie 
niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons 
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we 
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door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God 
hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft 
gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 
 

Medley:  Have yourself a merry little Christmas,  O kom, o kom, 
Immanuël, Wonderful dream,  Long time ago in Bethlehem 
 

Have yourself a merry little Christmas, 
Let your heart be light 
From now on, our troubles will be out of sight 
 
Have yourself a merry little Christmas, 
Make the Yule-tide gay, 
From now on, our troubles will be miles away. 
 
Here we are as in olden days, 
Happy golden days of yore. 
Faithful friends who are dear to us 
Gather near to us once more. 
 
Through the  years we all will be together 
If the fates allow 
Hang a shining star upon the highest bough. 
And have yourself a merry little Christmas.. 
 
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 
 
A Wonderful dream of love and peace for everyone 
Of living our live in perfect harmony 
A wonderful dream of joy and fun for everyone 
To celebrate a life where all are free 
 
A Wonderful dream of love and peace for everyone 
Of living our live in perfect harmony 
A wonderful dream of joy and fun for everyone 
To celebrate a life where all are free 
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Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, 
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. 
 
Hark, now hear the angels sing, a new king born today, 
and man will live for evermore, because of Christmas day. 
 
Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, 
that man will live for evermore, because of Christmas Day. 
 

Mattheus1: 18-25 
 

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te 
zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens 
was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim 
te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een 
engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je 
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de 
heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal 
zijn volk bevrijden van hun zonden.' 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling 
zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 'De maagd 
zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël 
geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'. 24 Jozef werd wakker en 
deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als 
zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon 
gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.  
 

Gebed 
 

Toneel 
 

Matthijn Buwalda  Littekens 
 

Ik ben een schilderij met een scheur erin 
Ik ben een auto met een kras 
Ik ben de kraan die maar blijft lekken 
Ik ben niet meer wie ik was 
 
Ik ben de deur die maar blijft kraken 
Ik ben de beker met de barst 
Ik ben het lampje dat soms flikkert 
Ik ben niet meer wie ik was 
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Maar ik heb nog veel te geven hoor 
‘k Draag mijn littekens met trots 
Ik Heb er net zoveel als iedereen 
Alleen heb ik ze niet verstopt 
 
Ik ben de jas die niet meer dicht kan 
Ik ben de radio die stoort 
Ik ben de koelkast die geluid maakt 
Ik ben niet meer als hiervoor 
 
Ik ben de vloer die niet gelijk ligt 
Ik ben het kastje zonder greep 
Ik ben de wifi die soms wegvalt 
Ik ben niet meer wie ik ben geweest 
 
Maar ik heb nog veel te geven hoor 
‘k Draag mijn littekens met trots 
Ik Heb er net zoveel als iedereen 
Alleen heb ik ze niet verstopt 
 
Zie je de schoonheid in de schade 
Zie je de rijkdom in gebrek 
Lijm je de barsten met genade 
Of hou jij jezelf weer voor de gek 
 
Want je hebt nog veel te geven hoor 
Draag je littekens met trots 
Je hebt er net zoveel als iedereen 
Maar de meesten hebben ze verstopt 
 

Toneel 
 

Guus Meeuwis  Geef mij nu je angst 
 

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam 
Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen 
Want die blikken in je ogen, zeggen alles tegen mij 
Ik voel me precies, als jij en jij kan eerlijk zijn 
 
Je voelt je heel goed zeg jij, je mond begint te trillen 
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Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen 
Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag 
Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is m'n dag vandaag 
 
Geef mij nu je angst, ik geef je d'r hoop voor terug 
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug 
Zolang ik je niet, verlies, vind ik heus wel een weg met jou 
 
Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen 
Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen 
Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht 
Want dan zal je zien als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht 
 
Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan 
Ik ga met je mee en ik laat je nu nooit meer gaan 
 
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug 
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug 
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou 
 
Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan 
Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan 
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug 
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug 
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou 
 

Toneel 
 

Matthijn Buwalda  Je draagt het niet alleen 
 

Voor wie zoekt maar nergens vindt 
Voor wie vecht maar zo vaak niet wint 
Net als ik 
 
Voor wie gaat maar niet bereikt 
Voor wie liefde geeft maar niet krijgt 
Weet dit 
 
Je draagt het niet alleen 
 
Voor wie gokt en steeds verliest 
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Wie probeert maar vaak verkeerd kiest 
Net als ik 
 
Voor wie lacht maar niet geniet 
Voor wie wel gelooft maar niet ziet 
Weet dit 
 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
 
Raak de rug je muur 
Sluit de nacht je in 
Kun je nergens heen 
Dan er tegen in 
 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
 
Ooo.. 
 
Zelfs als de hemel zwijgt 
Als je geloof bezwijkt 
Al je me niet begrijpt 
Ik zal er altijd zijn 
 
Zelfs als de hemel zwijgt 
Als je geloof bezwijkt 
Al je me niet begrijpt 
Ik zal er altijd zijn 
 
Je draagt het niet alleen, Alleen 
Zelfs als de hemel zwijgt, Als je geloof bezwijkt 
 
Je draagt het niet alleen, Alleen 
Al je me niet begrijpt, Ik zal er altijd zijn 
 
Raak de rug je muur 
Sluit de nacht je in 
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Kun je nergens heen 
Dan er tegen in 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
 
Zelfs als de hemel sluit 
Als je geloof bezwijkt 
Als je me niet begrijpt 
Ik zal er altijd zijn 
 

Toneel 
 

Overdenking  “God komt naar je toe” 
 

Casting Crowns  Who am I 
 

Who am I, that the Lord of all the earth 
Would care to know my name 
Would care to feel my hurt 
 
Who am I, that the Bright and Morning Star 
Would choose to light the way 
For my ever wandering heart 
 
Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are 
 
I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean (ocean) 
A vapor in the wind 
Still You hear me when I'm calling 
Lord, You catch me when I'm falling 
And You've told me who I am... 
I am Yours, I am Yours 
 
Who am I, that the eyes that see my sin 
Would look on me with love and watch me rise again 
Who am I, that the voice that calmed the sea 
Would call out through the rain 
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And calm the storm in me 
 
Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are 
 
I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean (ocean) 
A vapor in the wind 
Still You hear me when I'm calling 
Lord, You catch me when I'm falling 
And You've told me who I am (I am) 
I am Yours... 
 
Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are... 
 
I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean (ocean) 
A vapor in the wind 
Still You hear me when I'm calling 
Lord, You catch me when I'm falling 
And You've told me who I am (I am) 
I am Yours,  
 
I am Yours, I am Yours 
Whom shall I fear 
Whom shall I fear 
'Cause I am Yours, I am Yours 
 

Gebed  
 

Medley:  Hark the hearld angels sing,  Merry Christmas everyone,  
Have a holly jolly christmas,  Joy tot he world 
 
Hark! The herald angels sing 
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"Glory to the newborn King 
Peace on earth and mercy mild 
God and sinners reconciled 
 
Joyful all ye nations rise 
Join the triumph of the skies 
With angelic host proclaim 
Christ is born in Bethlehem 
Hark! The herald angels sing 
"Glory to the newborn King" 
 
Snow is falling, all around me 
Children playing, having fun 
It's the season, 
love and understanding 
Merry Christmas, everyone 
 
Time for parties and celebration 
People dancing, all night long 
Time for presents 
and exchanging kisses 
Time for singing,   Christmas songs 
 
We're gonna have a party tonight 
I'm gonna find that boy underneath the mistletoe 
We'll kiss by candlelight 
 
Room is swaying, records playing 
All the old songs,   we love to hear 
Aaw I wish that every day was Christmas 
What a nice way,   to spend the year 
 
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. 
I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. 
Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street. 
Say hello to friends you know, and everyone one you meet. 
 
Ho ho the mistletoe, hung where you can see. 
Somebody waits for you, kiss him once for me. 
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Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear. 
Oh by golly have a holly jolly Christmas this year. 
 
Joy to the world 
The Lord has come 
Let earth receive her King 
Let every heart, prepare Him room 
And heaven and nature sing 
And heaven and nature sing 
And heaven and heaven and nature sing 
 
Joy to the earth 
The Savior reigns 
And makes the nations prove 
The glory of His righteousness 
And wonders of His love 
And wonders of His love 
Wonders, wonders of His love 
 

Zegen 
 
Volgende diensten zijn allemaal online te volgen:  
(tot minimaal 16 januari 2022 zijn alle diensten online te volgen via de bekende kanalen) 
 

25 december 2021, Kerstdienst: 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen, (alleen via ons eigen YouTube-kanaal  

te zien, zie omschrijving hieronder ) 
26 december 2021, Kerkdienst: 10 uur: Dr. J. Ronday, Hilversum 
31 december 2021, Kerkdienst 19: 00 uur: Dhr. E.Kramer, Oudjaarsdienst 
 
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 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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