
Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost 

Hoopvol 
ontmoeten 

Kerstdienst                  25 december 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                  10:00 uur 
Thema: “Building Back Better”  
Schriftlezing: Genesis 1: 1-3, Johannes 1: 1-5 

  Johannes 1: 1-18 (NBV)  
Organist: Henk van Voorst 
Trompettist: Marcel Spaargaren 
Sopraan: Janet Esveld 
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Welkom en mededelingen 
 

Film:  Genesis 1: 1-3 en Johannes 1: 1-5 
 

Lied  Het volk dat in duisternis wandelt 
 

Het volk dat in duisternis wandelt 
zal een groot Licht zien.  
Het volk dat in duisternis wandelt 
zal een groot Licht zien.  
 
Want een Kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven.  
En de heerschappij rust op Zijn schouder. 
En men noemt Hem  
wonderbare Raadsman, sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.  
 
Het volk dat in duisternis wandelt 
zal een groot Licht zien.  
Het volk dat in duisternis wandelt 
zal een groot Licht zien.  
 

Gezang 138: 3, 4  Het licht van de Vader   
 

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. 
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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. 
 

Kerstgedicht  voorgelezen door Febe Alderden 
 

Een wereld vol van donker 
wacht op een spoor van licht 
Vanuit de hemel vonkt er  
een ster een goed bericht 
 
Nu gaat de hemel open 
het licht schijnt overal 
En wie het ziet, mag hopen 
dat vrede komen zal. 

 

Gezang 135: 1  Hoor de eng’len zingen   
 

1. Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren 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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 

Stil gebed – Votum - Groet 
 

Gebed 
 

Gerald Troost  Daarginds in een kribbe  
 

Daarginds in een kribbe slaapt zacht in het hooi 
de kleine Heer Jezus, zo stil en zo mooi 
De sterren zien toe hoe de Heer van ’t heelal 
als klein kindje slaapt in een simpele stal 
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Geen plaats in de herberg, geen steen voor zijn hoofd 
Toch is Hij de Redder al zolang beloofd 
Ik dank U Heer Jezus dat U ook voor mij 
Zo klein wilde worden; een mens zoals wij 
 

Film:  Oma vertelt het kerstverhaal 
 

Evangelische Liedbundel 106: 1  Midden in de winternacht  
 

1. Midden in de winternacht ging de hemel open; 
die ons 't heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied; 
herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 

Johannes 1: 1-18 
 

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 
2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets 
ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; 
hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, 
opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij 
was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht 
en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door 
hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van 
hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem 
wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet 
uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het 
Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige 
Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het 
over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!"' 
16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door 
Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 
18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die 
aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.  
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J.W. Peterson  Son of Mary 
 

Son of Mary, son of man 
born of a virgin, o glorious plan 
 
God of very, God is He 
In flesh revealed for the world to 
see 

 

Zoon van Maria, Zoon des mensen 
geboren uit een maagd, o wat een 
roemrijk plan 
Waarachtig God, God is Hij 
Geopenbaard in het vlees, zodat de 
wereld Hem ziet 
 

Christ incarnate truth sublime 
 
Willingly bound now by space and time 
 
Laying by His glory above 
Born among men, o what wound’rous 
love 
Never we’ll know the fullness of grace 
 
Bringing Him down to Bethlehem’s place 
But we can gratefully bow at His feed 
 
Worship, adore Him, His praises repeat 
 

Christus vleesgeworden majestueuze 
waarheid 
Uit vrije wil nu gebonden aan ruimte en 
tijd 
legde Hij zijn glorie af 
geboren tussen de mensen, o wat een 
wonderlijke liefde.  
We zullen nooit de volheid van genade 
beseffen 
die Hem laat afdalen in Bethlehem 
Maar wij kunnen dankbaar knielen aan 
Zijn voeten. 
Hem aanbidden en bewonderen, Zijn lof 
herhalen 
 

Son of Mary, son of man 
born of a virgin, o glorious plan 
 
God of very, God is He 
In flesh revealed for the world to 
see 

 
 

Zoon van Maria, Zoon des mensen 
geboren uit een maagd, o wat een 
roemrijk plan 
Waarachtig God, God is Hij 
Geopenbaard in het vlees, zodat de 
wereld Hem ziet 
 

Never we’ll know the fullness of grace 
 
Bringing Him down to Bethlehem’s place 
But we can gratefully bow at His feed 
 
Worship, adore Him, His praises repeat 
 

We zullen nooit de volheid van genade 
beseffen 
die Hem laat afdalen in Bethlehem 
Maar wij kunnen dankbaar knielen aan 
Zijn voeten. 
Hem aanbidden en bewonderen, Zijn lof 
herhalen 
 

Son of Mary, son of man 
born of a virgin, o glorious plan 
 
God of very, God is He 
Sound forth His praise 
Glad anthems raise 

Zoon van Maria, Zoon des mensen 
geboren uit een maagd, o wat een 
roemrijk plan 
Waarachtig God, God is Hij 
Geef door Zijn lof 
Verhef vreugdevol liederen 
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Thru all our days and eternity Gedurende al onze dagen en tot in 
eeuwigheid. 

 

Verkondiging  “Building Back Better 
 

A.C. Adam  O, heilige nacht (Minuit chértiens) 
 

1. O heil'ge Nacht! Wij luist'ren naar Uw zangen, 
wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem. 
Machten des doods, zij hielden d'aard gevangen, 
maar blij en troostvol klonk der eng'len stem, 
laat Oost en West de blijde mare horen, 
God zond Zijn Zoon als drager onzer schuld: 
 

Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren, 
geeft God de eer, Zijn Heilwoord is vervuld. 
Geeft God de eer, Zijn Heilwoord is vervuld. 

 
2. Leidde Uw ster de wijzen uit het Oosten, 
o, Heiland, door haar licht naar Bethlehem. 
Wil toch ook ons door Uw genâ vertroosten 
en trek ons hart door Uwe liefdestem. 
Komt, laat ons zingen voor den HEERE. 
Laat Oost en West de blijde mare horen, 
God zond Zijn Zoon als drager onzer schuld: 
 

Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren, 
geeft God de eer, Zijn Heilwoord is vervuld. 
Geeft God de eer, Zijn Heilwoord is vervuld. 

 
3. Laat ons dan saam den HEERE ere geven, 
die ons zo trouw en liefderijk gedenkt. 
Wijd Hem uw kracht, uw hart, geheel uw leven, 
Die u Zijn Zoon, Zijn teerste liefde schenkt. 
Laat Oost en West de blijde mare horen, 
doet alle volken 't grote heil verstaan: 
 

Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren, 
God zag den mens met welbehagen aan. 
God zag den mens met welbehagen aan. 

 

Film: “Het licht schijnt in de duisternis” 
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Dankgebed en voorbede 
 

Lied  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 
 
Collecte 
 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland Gammele tenten. Extreme kou of juist 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen 
in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 
hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij 
aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna 
krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner 
Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene 
krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke 
maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor 
persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL95 RABO 0300 
120 516 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer 
via 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) 
 

26 december 2021, kerkdienst: 10 uur: Dr. J, Ronday, Hilversum 
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31 december 2021, Kerkdienst: 10 uur: Dhr. E. Kramer, Oudjaarsdienst  
2 Januari 2022, Kerkdienst, Ds. J. Haeck, Zeist, Nieuwjaarsdienst 
 
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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