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Welkom en mededelingen 
 

Micha 5: 1-4a  
 

1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit 
jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt 
in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 2 Totdat de vrouw die 
zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot 
overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere 
Israëlieten. 3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de 
macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij 
zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 4 en hij 
brengt vrede. 
 

Gezang 132: 1, 2  Er is een roos ontloken 
 

1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 
 

Bemoediging en groet 
 

Gezang 132: 3  Die bloem van Gods behagen 
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3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
 

Gebed 
 

Gezang 135  Hoor, de englen zingen de eer 
 

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! 
 
2. 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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
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nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de englen zingen de eer 
 

Gebed 
 

Jesaja 52: 7-10 
 

7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die 
vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen 
Sion zegt: 'Je God is koning!' 8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen 
barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert 
terug naar Sion. 9 Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER 
troost zijn volk, hij koopt Jeruzalem vrij. 10 De HEER ontbloot zijn heilige arm 
ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God 
redding brengt.  
 

Instrumentaal intermezzo 
 

Lucas 2: 1-21 
 

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. 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.' 15 Toen de engelen waren 
teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer 
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ons bekend heeft gemaakt.' 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria 
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, 
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De 
herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze 
gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 21 Toen er acht 
dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam 
Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder 
was ontvangen.  
 

Gezang 139  Komt, verwondert u hier, mensen 
 

1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
 
3. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
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maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
 

Verkondiging  “Hoe welkom is de vreugdebode” 
 

Nieuwe liedboek 484  Go, tell it on the mountain 
 

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. 

 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
 

Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 

 
Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
 

Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
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go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Stil gebed, 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

Nieuwe liedboek 486  Midden in de winternacht 
 

1 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! 
 
2 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! 
 
3 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! 
 
4 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 
 

Zegen 
 

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. 
 

Collecte 
 

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Jeugd in Eigen Wijk en de 
diaconiecollecte is bestemd voor diaconaal werk in eigen wijk. 
U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Kerk en Beheer en/of op de 
bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. collecte of 
onderstaande QR codes gebruiken. De QR codes kunt u scannen met uw 
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telefoon. (NB: Ze werken niet via de QR scanner in de app van de ING of 
ABNAMRO bank.) 

 
                        
 
 

QR code diaconie                   QR code kerkrentmeesters 
 

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

31 december 2021, kerkdienst: 19:00 uur: dhr. E. Kramer. oudjaarsdienst 
2 januari 2022, Kerkdienst: 10: 00 uur, 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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