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Sela  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 eerbiedige 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 liefd' 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 
 

Medley:  All I want for Christmas, Holly jolly christmas,, Jingle bell 
rock, Why couldn’t it be Christmas everyday 
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I don't want a lot for Christmas 
There's just one thing I need 
I don't care about the presents 
Underneath the Christmas tree 
 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
All I want for Christmas is 
You  
 
 
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 you meet 
 
Ho ho the mistletoe 
Is hung where you can see 
Somebody waits for you 
Kiss her once for me 
 
 
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock 
Jingle bells swing and jingle bells ring 
Snowing and blowing up bushels of fun 
Now the jingle hop has begun 
  
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock 
Jingle bells chime in jingle bell time 
Dancing and prancing in Jingle Bell Square 
In the frosty air 
 
 
Every day at Christmas comes from me to you 
So I pray (So I pray) 
And I wait (And I wait) 
And I hope that it doesn't come late. 
 
Why couldn't it be Christmas everyday. 
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Riding around with Santa on his Sleigh 
Don't you know if you'll be good just like you should 
You'll here those jingle bell rings 
Why couldn't it be Christmas everynight 
So that it will meet those twinkling lights 
When you say every days a holiday 
You'll heare those calendars sing 
 
Why couldn't it be Christmas Christmas Christmas everyday 
Just believe in Christmas Christmas Christmas all the way. 
 

Toneel 
 
Barlowgirl  It’s the most wonderful time 
 

It's the most wonderful time of the 
year 
With the kids jingle-belling 
And everyone telling you be of 
good cheer 
It's the most wonderful time of the 
year 
 
Hey, it's the hap-happiest season 
of all 
With those holiday greetings and 
gay happy meetings 
When friends come to call 
 
It's the hap-happiest season of all 
 
 
Oh, there'll be parties for hosting 
Marshmallows for toasting 
And caroling out in the snow 
There'll be wonderful story 
And tales of glories of Christmases 
long, long ago 
It's the most wonderful time of the 
year  
 

Het is de allermooiste tijd van het 
jaar 
Terwijl kinderen kerstliedjes zingen 
En iedereen die je zegt: Wees blij 
Het is de allermooiste tijd van het 
jaar 
 
 
Hey, Het is het meest gelukkigste 
seizoen van allemaal 
Met kerst groeten en vrolijke blije 
ontmoetingen 
Als vrienden op bezoek komen 
 
Het is het meest gelukkigste 
seizoen van allemaal 
 
Er zijn feestjes om mensen te 
ontvangen 
Marshmallows om te roosteren 
En kerstliedjes zingen in de sneeuw 
Er zullen wonderbaarlijke verhalen 
zijn 
En verhalen  over de glorie van 
Kerstmissen lang, lang geleden  
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There'll be much mistletoeing and 
hearts will be glowing 
When love ones are near 
Oh, it's the most wonderful time of 
the year 
 
 
 
 
Oh, there'll be parties for hosting 
Marshmallows for toasting 
And caroling out in the snow 
There'll be wonderful story 
And tales of glories of Christmases 
long, long ago 
 
 
 
 
It's the most wonderful time of the 
year, come on 
There'll be much mistletoe-ing and 
hearts will be glowing 
When love ones are near 
It's the most wonderful time 
It's the most wonderful time 
It's the most wonderful time of the 
year 
 

Het is de allermooiste tijd van het 
jaar 
Er zal veel worden gekust onder de 
mistletoe en harten zullen gloeien.  
Als de mensen van wie je houdt 
dichtbij zijn 
Het is de allermooiste tijd van het 
jaar 
 
Er zijn feestjes om mensen te 
ontvangen 
Marshmallows om te roosteren 
En kerst liedjes zingen in de 
sneeuw 
Er zullen wonderbaarlijke verhalen 
zijn 
En verhalen  over de glorie van 
Kerstmissen lang, lang geleden 
 
Het is de allermooiste tijd van het 
jaar 
Er zal veel worden gekust onder de 
mistletoe  En harten zullen 
gloeien 
Als de mensen van wie je houdt 
dichtbij zijn 
Het is de allermooiste tijd 
Het is de allermooiste tijd 
Het is de allermooiste tijd van het 
jaar 

 

Gezang   Kom verwondert u hier mensen 
 

1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren 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, 



5 

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. 

 
Gebed 
 

Sela  Kerstnacht boven Bethlehem 
 

In de kerstnacht boven Bethlehem, 
Sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen. 
 
Laat de vreugde van de engelen 
Ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
Blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
Overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen.      
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Is er iets of iemand ooit te klein 
Voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 
 
 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen 
 
 

Toneel 
 

Renewed  Our Christmas song 
 

There's an eight foot evergreen in 
our living room  
And grandma's chair sure makes 
for a lovely heirloom 
With dreams of someday rockin' 
little one's to sleep 
While their daddy plays piano 
 
The little white light sure gives the 
place a warm little glow 
Reflecting all the love that we've 
come to know 
And this is home for  our family  
And this will always be the place 
And the fav'rite time of year we 
love 
 
 
 
 

Er staat een kerstboom van 2,5 
meter in onze woonkamer 
En oma's stoel is zeker een mooi 
erfstuk 
Met dromen waarin je op een dag 
de kleintjes in slaap wiegt  
Terwijl hun vader piano speelt 
 
Het kleine witte licht geeft de plek 
zeker een warme kleine gloed 
Het weerspiegelt alle liefde die we 
hebben leren kennen 
En dit is het thuis voor onze familie  
En dit zal altijd de plek zijn 
En de favoriete tijd van het jaar 
waar we van houden 
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We love to celebrate all that You 
have given us 
It always ends up more than 
enough 
'Cause we celebrate Your love 
Omdat we Uw liefde vieren 
And we can hardly wait to gather 
with our family 
To see You've blessed us graciously 
And we'll sing the manger story 
about the way You came 
To give us what our hearts were 
longing for 
 
 
 
Christmas just might be a little 
tight through the years 
But money can never buy the 
things we've come to hold dear 
And most of all it helps us keep our 
hearts in love 
With the greatest gift of all 
 
 
 
So come around the table, gather 
young and old 
And we'll listen to the sweetest 
story ever told 
And we'll watch the eyes of our 
little ones light up 
As we tell them of your love 
And all the reasons that we have 
 
 
To celebrate all that You have 
given us 
It always ends up more than 
enough 

We vieren graag alles wat U ons 
hebt gegeven 
Het eindigt er altijd op dat er het 
meer dan genoeg is. 
Omdat we Uw liefde vieren 
En we kunnen bijna niet wachten 
om samen te komen met onze 
familie 
Om te zien dat U ons genadig hebt 
gezegend 
En we zullen het kerstverhaal 
zingen ,over de manier waarop U 
op aarde kwam 
Om ons te geven waar onze harten 
zo naar verlangde  
 
Kerstmis is misschien een beetje 
krap geworden door de jaren heen 
Maar geld kan nooit de dingen 
kopen die ons dierbaar zijn 
geworden 
En bovenal helpt het ons om ons 
hart verliefd te houden 
Met het grootste geschenk van 
allemaal 
 
Dus kom rond de tafel, verzamel 
jong en oud 
En we zullen luisteren naar het 
liefste verhaal ooit verteld 
En we zullen de ogen van onze 
kleintjes zien oplichten 
Terwijl we ze vertellen over Uw 
liefde 
En alle redenen die we hebben 
 
Om te vieren wat U ons hebt 
gegeven 
Het eindigt er altijd op dat er het 
meer dan genoeg is.  
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'Cause we celebrate Your love 
And we can hardly wait to gather 
with our family 
To see You've blessed us graciously 
 
And we'll sing the manger story 
about the way You came 
To give us what our hearts were 
longing for 
 
 
 
You're the gift that keeps on givin' 
Time afetr time and year after year  
we love 
 
 
To celebrate all that You have 
given us 
It always ends up more than 
enough 
'Cause we celebrate Your love 
And we can hardly wait to gather 
with our family 
To see You've blessed us graciously 
And we'll sing the manger story 
about the way You came 
To give us what our hearts would 
thank you for 
Oh we'll sing the manger story 
about the way You came 
To give us what our hearts were 
longing for 
 
 
 
 
 
 

Omdat we Uw liefde vieren 
En we kunnen bijna niet wachten 
om samen te komen met onze 
familie 
Om te zien dat U ons genadig hebt 
gezegend 
En we zullen het kerstverhaal 
zingen, over de manier waarop U 
naar de aarde kwam 
Om ons te geven waar ons hart 
naar verlangde 
 
U bent het geschenk dat blijft 
geven 
Keer op keer en jaar na jaar  
we houden ervan   
 
Om te vieren wat je ons hebt 
gegeven 
Het eindigt er altijd op dat er het 
meer dan genoeg is. 
Omdat we Uw liefde vieren 
En we kunnen bijna niet wachten 
om samen te komen met onze 
familie 
Om te zien dat U ons genadig hebt 
gezegend 
En we zullen het kerstverhaal 
zingen, over de manier waarop U 
naar de aarde kwam 
Om ons te geven waar ons hart U 
dankbaar voor zou zijn 
En we zullen het kerstverhaal 
zingen, over de manier waarop U 
naar de aarde kwam 
Om ons te geven waar ons hart 
naar verlangde 
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Verkondiging ‘Feest van Herkenning’ 
 

Gebed 
 
Medley:  De eerste Noël, Oh denneboom, Stille nacht, Eer zij God 
in onze dagen 
 

De eerste Noël heeft de engel verteld 
aan eenvoudige herders, die sliepen in 't veld 
Zij waren in 't veld, in die wondere nacht 
toen het Kind werd geboren dat vrede bracht 

 
Noël, Noël, Noël, Noël  
Hij is de Koning van Israël! 

 
 
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. 
 
 
Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria in excelsis Deo. 
 

Zegen 
 
kerstdienst 
Zondag 25 december 2022, Kerstdienst, 10:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen,  
m.m.v. Trumpets of the Lord 
 
Oudjaars & Nieuwjaarsdiensten 2022/2023 
Zaterdag 31 december 2022, Oudjaarsavonddienst , 19:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
Zondag 1 Januari 2023, Nieuwjaarsmorgendienst, 10:30 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
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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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