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Thema: “Goed nieuws”   
Verteller: Jolanda Abspoel-Kromhout 
Muziekteam: Kindernevendienst band 
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Welkom en mededelingen 
 

Stil gebed 
 

Votum – Groet 
 

Opwekking 592  God van Licht 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont   (4x) 
 

Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
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Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust    
Waar U woont   (4x) 
 

U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm (4x) 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont (5x) 

 

Johannes de Heer 827  Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht 
 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is 
overal op aarde zond’ en droefenis 
laat ons dan in ‘t duister, held’re lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn 
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Verhaal:  De Engel komt bij Maria op bezoek  
 

Marcel en Lydia Zimmer  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  
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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. (2x) 

 

Verhaal  De Herders…  
 

Elly Zuiderveld-Nieman  Maria, wist je al ? 
 

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water ?  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken ? 
Kan je al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou ? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
 
Maria had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?  
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen ?  
Kan jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus ‘ wangen is een kus op Gods gelaat. 
 
Kan je het al zien ? 
 
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op  
De lamme springt en alles zingt : alle eer aan God! 
 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen ? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen ? 
Kan jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als het lam van God ? 
De baby in je armen is waarlijk God met ons.  
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Jan Visser  Ga je mee op zoek naar het koningskind ?  
 

Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 
 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 
 
We hebben die ster, daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. 
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder koningskind misschien… 
Ga je mee op zoek naar het koningskind ? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het koningskind ? 
Want wie zoekt, die vindt ! (3x)  
 

Verhaal  De wijzen uit het oosten  
 

Op Toonhoogte 93  Midden in de winternacht 
 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
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Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren 
 

Verhaal  Goed Nieuws  
 

Lee ann Vermeulen  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 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 
 
Een kind is ons geboren 
Een zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
Vrolijk Kerstfeest iedereen 
Vrolijk Kerstfeest iedereen! 

 

Zegen 
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Collecte 
 
In deze dienst willen wij ook geld inzamelen voor het project “het dak erop” 
van heart4children. Hiernaast vindt u de QR-code.  
 
Volgende diensten zijn allemaal online te volgen:  
(tot minimaal 16 januari 2022 zijn alle diensten online te volgen via de bekende kanalen) 
 

24 december 2021, X-mas, Kerstnachtdienst, ook via tv kanaal van Radio Aalsmeer 
25 december 2021, Kerstdienst: 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen (alleen via eigen YouTube kanaal) 

26 december 2021, Kerkdienst: 10 uur: Dr. J. Ronday, Hilversum 
 
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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