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Joy tot he world Koor 
 

Joy to the world, the Lord is come!  
Let earth receive her King!  
Let ev'ry heart prepare Him room  
and heav'n and nature sing  
and heav'n and nature sing  
and heav'n, and heav'n and nature 
sing!  
 
 
Joy to the earth, the Saviour reigns!  
Let men their songs employ,  
while fields and floods,  
rocks, hills and plains,  
repeat the sounding joy  
repeat the sounding joy  
repeat, repeat the sounding joy!  
 
 
 
He rules the world with truth and 
grace  
and makes the nations prove  
the glories of His righteousness  
and wonders of His love  
and wonders of His love  
and wonders, wonders of His love. 
 
 

Vreugde voor de wereld, de Heer is 
gekomen! 
Laat de aarde haar Koning 
ontvangen! 
Laat elk hart ruimte voor Hem maken 
hemel en de aarde zing! 
hemel en de aarde zing! 
en hemel, ja hemel, en de aarde zing! 
 
Vreugde voor de aarde, de Redder 
regeert! 
Laat mensen hun lied zingen, 
En velden en stromen 
rotsen, heuvels en vlakten, 
hun klinkende vreugde herhalen 
hun klinkende vreugde herhalen 
herhalen, hun klinkende vreugde 
herhalen 
 
Hij regeert de wereld met waarheid 
en genade 
en overtuigt de naties van  
de heerlijkheid van Zijn gerechtigheid 
en de wonderen van Zijn liefde 
en de wonderen van Zijn liefde 
en de wonderen, de wonderen van 
Zijn liefde 

Welkom en mededelingen 
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Gezang 138  Komt allen tezaam 
 

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
2. De hemelse englen riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 
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. 
 
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. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Gezang 143  Stille nacht 
 

1. 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. 
 
2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
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dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
3. Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

Still a bach christmas  Koor 
 
Silent is the night and all the world is 
filled with joy. 
Love is all around us ev’rywhere 
And peace is with us in the air 
on the night when we celebrate a 
baby boy. 
 
Still, still, still, on a night that is filled 
with joy. 
All my heart this night rejoices, 
Sort and sweet the angelvoices. 
Still, still, still, when we celebrate a 
baby boy. 
 
 
 
Silent is the night and all the world is 
filled with joy. 
Love is all around us ev’rywhere 
And peace is with us in the air 
on the night when we celebrate a 
baby boy. 
Silent is the night when we celebrate 
a baby boy. 

Stil is de nacht en de hele wereld is 
vol van vreugde. 
Liefde is overal om ons heen 
Vrede met ons hangt in de lucht 
in de nacht waarin we een baby 
prijzen. 
 
Stil, stil, stil… in een nacht vol 
vreugde. 
Heel mijn hart verheugt zich op deze 
nacht, 
vriendelijk en zoet de 
engelenstemmen. 
Stil, stil, stil… wanneer we een baby 
prijzen. 
 
Stil is de nacht en de hele wereld is 
vol van vreugde. 
Liefde is overal om ons heen 
Vrede met ons hangt in de lucht 
in de nacht waarin we een baby 
prijzen. 
Stil is de nacht en de hele wereld is 
vol van vreugde. 

 

Gebed  
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Kindermoment 
 

Nieuwe liedboek 486: 1, 2  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. 
 
2. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied; 
herders, waarom speelt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 

Wijze mannen verwachten de nieuwe koning 
Mattheüs 2:1-12 
 

wijze mannen uit een ver land zoeken naar de nieuwe 
koning: de pasgeboren koning van de Joden. Ze volgen 
zijn ster en ze vinden Jezus.  

 

Advent Projectlied  God zal wonen bij de mensen 
 

Het is Kerst, wij vieren samen, 
Jezus komt bij ons op aard',  
Alle volken roepen 'amen'! 
Jezus is het wachten waard. 
Wij begroeten Hem als Koning, 
Ook al komt Hij zonder pracht. 
Onze wereld wordt Gods woning, 
Kijk, zijn ster verlicht de nacht. 
 
Gloria, gloria, God zal wonen bij de mensen. 
Komt als kind in onze nacht.  
Gloria, gloria, God zal wonen bij de mensen. 
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Komt als kind in onze nacht. 
 

Born is the light of the world  Koor 
 

Beautiful Child all aglow in the 
candlelight, - - - 
see how He sleeps in a poor manger 
bed. 
Beautiful Child! How the heavens 
adorn Him. 
Starlight of silver and halo of gold 
round His head. 
 
Gloria-gloria! Angels on high are 
singing all: “Gloria!” 
Let earth in reply sing “Gloria! - - - 
Gloria-in excelsis Deo!” 
In the dark of the night: born is the 
Light of the world! 
 
 
Beautiful child in the arms of His 
mother,- - - 
come see how His radiance shines in 
her face! 
Beautiful Child who dispels all our 
darkness, 
bright in His glory, alight with the 
Father’s own grace. 
 
 
Gloria-gloria! Angels on high are 
singing all: “Gloria!” 
Let earth in reply sing “Gloria! - - - 
Gloria-in excelsis Deo!” 
In the dark of the night: born is the 
Light of the world! 
Gloria-gloria! Angels on high are 
singing all: “Gloria!” 
 
 

Mooi Kind dat gloeit in het kaarslicht, 
- - - 
zie hoe Hij slaapt in een arme kribbe. 
Mooi kind! Hoe de hemelen Hem 
aanbidden. 
Zilveren sterrenlicht en gouden gloed 
rond Zijn hoofd. 
 
 
Gloria-gloria! Engelen in de hoogte 
zingen allemaal: "Gloria!" 
Laat de aarde als antwoord zingen: 
"Gloria! - - - Gloria aan God in de 
hoogte!” 
In het donker van de nacht: geboren 
is het Licht van de wereld! 
 
Mooi kind in de armen van zijn 
moeder,- - - 
kom kijken hoe Zijn uitstraling in haar 
gezicht verlicht! 
Mooi kind dat al onze duisternis 
verdrijft, 
stralend in Zijn heerlijkheid, 
schitterend met de genade van de 
Vader. 
 
Gloria-gloria! Engelen in de hoogte 
zingen allemaal: "Gloria!" 
Laat de aarde als antwoord zingen: 
"Gloria! - - - Gloria aan God in de 
hoogte!” 
In het donker van de nacht: geboren 
is het Licht van de wereld! 
Gloria-gloria! Engelen in de  
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Let earth in reply sing “Gloria! - - - 
Gloria-in excelsis Deo!” 
In the dark of the night, born is the 
Light - - - of the world, 
the world. . . 
 
 

hoogte zingen allemaal: "Gloria!" 
Laat de aarde als antwoord zingen: 
"Gloria! - - - Gloria aan God in de 
hoogte!” 
In het donker van de nacht: geboren 
is het Licht van de wereld, de 
wereld… 

 

Mattheüs 1:18-23 (NBV) 
 
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'.  
 

And His Name shall be called wonderful Koor 
 

Unto us, on this holy night,  
unto us, beneath a new star’s light,  
unto us, where the lambs have fed,  
gently laid in a manger bed,  
unto us a Child is born, unto us a Son 
is given! 
 
 
 
And His Name shall be called : 
“Wonderful!”  
For the world will be healed by His 
pow’r.  
He will be our unfailing counselor in 
each uncertain hour.  
 
 

Voor ons, op deze heilige nacht, 
voor ons, onder het licht van een 
nieuwe ster, 
voor ons, waar de lammeren hebben 
geweid, 
zachtjes in een kribbe gelegd, 
voor ons is een Kind geboren,  voor 
ons is een Zoon gegeven! 
 
En Zijn Naam zal worden genoemd: 
"Wonderbaarlijk!" 
Want de wereld zal genezen worden 
door Zijn kracht. 
Hij zal onze onfeilbare raadgever zijn 
in elk onzeker uur. 
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The mighty God of heav’n above so 
meekly comes to earth,  
the everlasting Father, this Child of 
lowly birth. 
Tell His Name, sing His praise in all 
the world, 
till all the world believes,  
till ev’ry voice is lifted up to praise 
the  
Prince of Peace.  
 
Unto us, ‘mid the angel song,  
unto us the gift awaited long,  
unto us, wrapped in swadd’ling 
bands,  
hushed to sleep at the Virgin’s hands:  
unto us a Child is born, unto us a Son 
is given!  
 
 
And His Name shall be called : 
“Wonderful!”  
For the world will be healed by His 
pow’r.  
He will be our unfailing counselor in 
each uncertain hour.  
 
The mighty God of heav’n above so 
meekly comes to earth,  
the everlasting Father, this Child of 
lowly birth. 
Tell His Name, sing His praise in all 
the world, 
till all the world believes,  
till ev’ry voice is lifted up to praise 
the Prince of Peace.  
 
 
 
 

De machtige God van de hemel komt 
zo mild naar de aarde, 
de eeuwige Vader, dit Kind van 
nederige geboorte. 
Vertel Zijn Naam, zing Zijn lof in de 
hele wereld, 
totdat de hele wereld gelooft, 
totdat elke stem wordt verheven om 
de Vredevorst te prijzen. 
 
 
Voor ons, midden in het engelenlied, 
voor ons, het lang verwachte 
geschenk, 
voor ons, gewikkeld in doeken, 
in slaap gesust in de handen van de 
maagd: 
Voor ons is een Kind geboren, voor 
ons is een Zoon gegeven! 
 
En Zijn Naam zal worden genoemd: 
"Wonderbaarlijk!" 
Want de wereld zal genezen worden 
door Zijn kracht. 
Hij zal onze onfeilbare raadgever zijn 
in elk onzeker uur. 
 
De machtige God van de hemel komt 
zo mild naar de aarde, 
de eeuwige Vader, dit Kind van 
nederige geboorte. 
Vertel Zijn Naam, zing Zijn lof in de 
hele wereld, 
totdat de hele wereld gelooft, 
totdat elke stem wordt verheven om 
de Vredevorst te prijzen. 
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Tell His Name, sing His praise in all 
the world, 
till all the world believes,  
till ev’ry voice is lifted up to praise 
the Prince of Peace.  
 

Vertel Zijn Naam, zing Zijn lof in de 
hele wereld, 
totdat de hele wereld gelooft, 
totdat elke stem wordt verheven om 
de Vredevorst te prijzen. 

Jesaja 9:1-6 (NBV21) 
 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het 
donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer 
groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok 
op hun schouder, de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan 
destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is 
van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. 5 Een kind is 
ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, 
Vredevorst. 6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon 
van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit 
in zijn vurige liefde tot stand. 
 

Gezang 135: 1, 2  Hoor de eng’len 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 
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in het menselijk gezin. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 

Mattheüs 2:1-2 (NBV) 
 
1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: 'Waar is de 
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.' 
 

Nieuwe Liedboek 506: 1, 2, 3  Wij trekken in een lange stoet 
 

1. Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
  
2. Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
  
3. Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad. 
Al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
wij loven U, koning en Heer! 
  

Mattheüs 2:3-6 (NBV) 
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3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 
4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen 
te vragen waar de messias geboren zou worden. 5 'In Betlehem in Judea,' zeiden 
ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 "En jij, Betlehem in 
het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit 
jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."' 
 

Gezang 140: 1  Prijs de Heer, die herders prijzen 
 

1. Prijs de Heer die herders prijzen, 
die in 's hemels paradijzen 
alle englen eer bewijzen, 
hier op aarde daalt Hij neer. 
 

Mattheüs 2:7-11 (NBV) 
 
7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van 
hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen 
vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in 
naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen 
kan gaan om het eer te bewijzen.' 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de 
koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien 
opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind 
was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen 
het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich 
neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden 
en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 
 

Gezang 140: 2, 3  Geef de Koning van uw leven 
 

2. Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 
 
3. Laat uw loflied samenvallen 
met het lied der heilgen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 
 

Mattheüs 2:12-13 (NBV21) 
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12 En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar 
Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun 
land. 13 Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef 
in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak je gereed en vlucht met het 
kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is 
naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 
 

Verkondiging: “Vrede op aarde, in mensen een welbehagen” 
 

I have a dream Koor 
 

I have a dream for all humanity, 
that we may know truth and dignity 
that peace on earth becomes reality 
peace on earth 
and that one day we’ll stand arm in 
arm, hand in hand. 
 
 
 
 
(yes) I have a dream, 
a dream for all the people in the 
world 
(that) peace, hope and freedom shall 
ring, 
(yes) I have a dream. 
 
I have a dream, a dream for all 
mankind, 
that we may come to a place in time 
when we will know (we will know) 
that true peace of mind 
that comes when we share, when we 
learn how to care. 
 
 
(yes) I have a dream, 
a dream for all the people in the 
world 
 

Ik heb een droom voor de hele 
mensheid, 
dat we waarheid en waardigheid 
mogen kennen 
dat vrede op aarde werkelijkheid 
wordt 
vrede op aarde 
en dat we op een dag arm in arm, 
hand in hand zullen staan. 
 
(ja) ik heb een droom, 
een droom voor alle mensen in de 
wereld 
 (dat) vrede, hoop en vrijheid zullen 
klinken, 
 (ja) Ik heb een droom. 
 
Ik heb een droom, een droom voor de 
hele mensheid, 
dat we ooit kunnen komen tot  
dat zullen we het kennen (we zullen 
het kennen) 
die echte innerlijke vrede  
die komt wanneer we delen, wanneer 
we leren om lief te hebben. 
 
(ja) ik heb een droom, 
een droom voor alle mensen in de 
wereld 
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(that) peace, hope and freedom shall 
ring, 
(yes) I have a dream. 
 
I dream that all nations shall 
celebrate 
that every trace of fear will be gone 
that we will join our voices in unity 
and sing freedom’s song. 
 
 
 
I have a dream (a dream for 
everyone) 
that hope will shine like the 
Morningstar 
(and) with the day that has just 
begun 
we may come to embrace the entire 
human race. 
 
 (yes) I have a dream! 

(dat) vrede, hoop en vrijheid zullen 
klinken, 
(ja) Ik heb een droom. 
 
Ik droom dat alle naties feest zullen 
vieren 
dat elk spoor van angst verdwenen 
zal zijn 
dat we onze stemmen zullen 
verenigen 
tot het lied van de vrijheid. 
 
Ik heb een droom (een droom voor 
iedereen) 
dat hoop zal schijnen als de 
morgenster 
(en) dat met de dag die net is 
begonnen 
we alle mensen zullen omarmen. 
 
 
 (ja) Ik heb een droom! 

 

Hemelhoog 679  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
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Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 

One Candle  Koor 
 
One candle, one light, burning clear 
throughout the night. 
One candle, one symbol of peace. 
One candle plus one, now a glimmer 
has begun. 
Two candles, two symbols of peace. 

Eén kaars, één licht, de hele nacht 
helder brandend. 
Eén kaars, één symbool van vrede. 
Eén kaars plus één, nu is er een 
sprankje begonnen. 
Twee kaarsen, twee symbolen van  
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Dona nobis-nobis pacem in the glow 
of candlelight I see. 
Dona nobis-nobis pacem: peace for 
you and me. 
 
Three candles, then four, shining 
stronger than before. 
Five candles, six candles burn bright. 
More candles join in, see a spark of 
hope begin. 
Each candle increasing the light. 
 
 
 
Dona nobis-nobis pacem in the glow 
of candlelight I see. 
Dona nobis-nobis pacem: peace for 
you and me. 
 
Your candlelight with mine will 
radiate and shine, 
growing stronger for all the world to 
see you and me: 
 
 
Dona nobis-nobis pacem in the glow 
of candlelight I see. 
Dona nobis-nobis pacem: peace for 
you and me. 
peace for you…. and me…. Peace…. 

vrede. 
 
“Geef ons vrede”, zie ik in de gloed 
van kaarslicht. 
“Geef ons vrede”, vrede voor jou en 
mij. 
 
Drie kaarsen, dan vier, die sterker 
schijnen dan eerst. 
Vijf kaarsen, zes kaarsen branden 
helder. 
Meer kaarsen doen mee, zie, een 
sprankje hoop begint. 
Elke kaars vermeerdert het licht. 
 

 
“Geef ons vrede”, zie ik in de gloed 
van kaarslicht. 
“Geef ons vrede”, vrede voor jou en 
mij. 
 
Jouw kaarslicht met het mijne zal 
stralen en schijnen, 
sterker worden voor de hele wereld, 
jou en mij, om te zien: 
 
 
“Geef ons vrede”, zie ik in de gloed 
van kaarslicht. 
“Geef ons vrede”, vrede voor jou en 
mij. 
Vrede voor jou… en mij… Vrede… 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Johannes de Heer 48  Ere zij God 
 

Ere zij God ere zij God 
In de hoge in de hoge in de hoge 
Vrede op aarde vrede op aarde 
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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 den hoge in den hoge in den hoge 
Vrede op aarde vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen 
Amen Amen 
 

Zegen 
 

Collectes 
 
Er zijn 2 collectes van deze week: 
 
Collecte in de dienst: bestemd voor ‘Kerk en Beheer’ 
Uitgaanscollecte: bestemd voor ‘Kinderen in de Knel 
 
U kunt uw collecte voor ‘Kerk en Beheer’, overmaken op 
rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde 
Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerk en beheer’ of  

QR code Kerkrentmeesters   
 
De uitgaanscollecte is voor ‘Kinderen in de Knel’,  
Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze 
krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg 
hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar 
meedogenloos teruggeduwd worden de zee op. 
Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op 
hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele  tenten, blootgesteld aan kou en honger. 
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.  
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct 
na aankomst - en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren 
zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij 



16 

het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige 
jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun 
asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten 
en onderdak.  
De collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef 
licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. U 
kunt het ook overmaken naar het bankreknr van de Diaconie Hervormd 

Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. kerstcollecte, of QR- code.  
 
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, 
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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