
                                                                     Kerstmorgen  

Zondag 25 december 2021 

 
Dienst van Woord, Gebed en Zang 

 

 

 
 

PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten? 

 

In deze dienst: 

Voorganger: ds Tinus Gaastra, Waddinxveen 

Organist: Marlene Lakerveld 

Ouderling: Erna de Lange (L)  

Diaken:  Greet Jongkind   

Lector:   Greet Jongkind 

Trompettist: Klaas Pieter Looren de Jong 

Ontvangst: Hennie Blom   

             Koster:  Ton Bos 

 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Zingen:  Lied 98: 1 en 3 

 

Bemoediging en Groet: 

v. : Onze hulp verwachten we van de Heer, 

a. : Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v. : De Heer is met u en jullie allemaal. 

a. : Zijn vrede is ook met u.   

 

v. : Ons is de Heiland geboren, 

a. : Christus is de Heer.  

v. : Vrede op aarde 

a. : Voor mensen van zijn welbehagen.  

 

Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

  

    Thema: ‘Woord dat ruimte schept’ 



De kerstkaars wordt aangestoken, de Adventskaarsen branden. 

 

v.: Het Licht is uitgezaaid, dit stralend Woord van den beginne;                                                            

     een ster geboren, die ons wijst waar God zich hier laat vinden.                                                     

     Dit Licht zal als een lopend vuur de nacht voor altijd overwinnen. 

 

     Het Licht is uitgezaaid en niet door weer en wind te doven.                                                          

     Hoe diep het donker ook, wij zullen in zijn kracht geloven.      

     Want ook de langste nachten gloeit dit Licht als Morgenster te boven. 

 

     Het Licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen.          

     In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen.            

     Maak ons tot sterren in de nacht voor al wie met ons adem halen. 
Sytze de Vries 

 

  Allen gaan staan. 

 

Zingen:  Lied 489: 1 en 2  (‘Komt ons in diepe nacht ter ore‘) 

 

Allen gaan zitten 

 

Gebed om ontferming: 

v.:  ……………………………. 

      ……………………………. afgesloten met: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.    

     Amen 

 

Loflied:  Lied 487  (‘Eer zij God in onze dagen’) 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e Lezing:   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 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. 

 



l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God.  

 

Zingen:  Lied  482: 1 en 3 (‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’) 

 

Evangelielezing:  Johannes 1: 1 - 14  
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 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. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 601: 1 en 3 (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’) 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Orgelspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Zingen:  Lied 500: 1, 2 en 5 (‘Uit uw verborgenheid’) 

 

 

DANK- EN VOORBEDEN 

v.: ……………………….. 

       ………………………. met als acclamatie: 

a.: God, wees ons genadig en zegen ons 

     Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

     Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

     In heel de wereld uw reddende kracht. 

     (ps. 67: 2-3) 

 

Stil gebed 

“Onze Vader” 

 

Slotlied:  Lied  476: 1, 3 en 4 (‘Nu zijt wellekome’) 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

(3x gezongen) `Amen`  

 

Zingen:  ‘Ere zij God’ 



  

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. 

 

Ere zij God in den hoge, 

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

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. 

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk terwijl het orgel speelt. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Er is één collecte bij het verlaten van de kerk voor kerkvoogdij en diaconie tezamen. Het deel voor de 

diaconie is bestemd voor de Kerstcollecte van het Leger des Heils. 

 

NB: Als u een gift wilt overmaken, kunt u dit doen door een bedrag over te maken naar bankrekening-

nr NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ammerstol. Bij voorbaat onze dank daarvoor. 

 

 

Morgenochtend, 2e Kerstdag, zondag 26 december, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is mw Mathea Klaasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 

 


