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In deze dienst: 

Voorganger: ds Chris Koole uit Schoonhoven 

Orgel en piano: Marlene Lakerveld 

m.m.v.  de cantorij 

Ouderling Willie Kok (L)  

Diaken  Rudy Bieleveld   

Lector  Adrie Berends 

Ontvangst  Greet Jongkind 

             Koster  Cees de Vos  

 

 

Zingen:  Lied 483 (‘Stille nacht, heilige nacht’) 

 

Cantorij vers 1 en 2  

1.  Stille nacht, heilige nacht.   

Davids Zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 

Hij der schepselen Heer. (2x) 

 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 

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. (2x) 

 

Allen: 

3.  Stille nacht, heilige nacht. 

Vrede en heil, wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer. (2x)  

 

Woord van welkom 

 

Allen zingen:   Lied 477 (‘Komt allen tezamen’) 

 

1.             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. 

  



2.             De hemelse eng'len 
          riepen eens de herders 
          weg van de kudde naar 't schamel dak. 
          Spoeden ook wij ons met eerbied'ge 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. 

 

 

1e Lezing:   Titus 2: 11 - 14 
11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12 Ze leert ons dat we goddeloze en 

wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten 

leven, 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote 

God en van onze redder Jezus Christus. 14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde 

vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.  

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

 

Leny van Buren en Tineke van de Graaf zingen   ‘In de donkere nacht’     (Sela)  

 

In de donkere nacht verschijnt een licht  

en de duisternis krijgt het niet in haar macht.  

Eeuwenlang al voorzegd:  

het woord van God dat geboren wordt.  

Hoop waar de wereld op wacht.  

 

In het licht van Gods Zoon,  

zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.  

In het licht van Gods Zoon,  

brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.  

 

Niemand ziet Gods gezicht,  

maar in zijn zoon wordt Hij een persoon,  

maakt Hij bekend wie Hij is.  

 



In het licht van Gods Zoon,  

zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.  

In het licht van Gods Zoon,  

brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.  

 

In mijn donkere nacht verschijnt zijn licht  

en de duisternis krijgt het nooit in haar macht. 

 

Gebed van de kerstnacht 

v. : …………………………… 

 

 

De cantorij zingt: ‘Away in a manger’   

 

Away in a manger, no crib for a bed, 

The little Lord Jesus laid down his sweet head. 

 

The stars in the sky looked down where he lay, 

The little Lord Jesus asleep in the hay. 

 

The cattle are lowing, the baby awakes, 

But little Lord Jesus no crying he makes. 

 

I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky 

And stay by my cradle 'til morning is nigh. 

 

Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay 

Close by me forever, and love me, I pray. 

 

Bless all the dear children in thy tender care, 

And take us to heaven, to live with Thee there. 

 

Evangelielezing:  Lucas 2: 1 - 14     

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 

inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 

Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 

kwam. 4Jozef 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. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en 

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. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 

kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht 

van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De 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 jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 

een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En 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.’ 

 

l. : Lof zij U, Christus. 

a.: In alle eeuwigheid.      Amen 

 

Stilte 

 



We kijken en luisteren naar ‘Samen één in Hem’ (tekst Christien de Priester) 

 

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

 

1.          Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
       Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
       Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
       Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
       Kyrieleis. 

 

3.          Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
       dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
       Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
       Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
       Kyrieleis. 

 

4.          Wijzen uit het Oosten uit zo verren land 
       zij zochten onze Here met offerand. 
       Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
       te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
       Kyrieleis. 

 

KERSTOVERDENKING 

 

 

Allen zingen:  `Licht in de nacht`  (Opwekking 527)  

 

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken 

dit is de nacht dat Zijn leven begon 

Sluier van angst en pijn lag op de volken 

totdat Hij kwam en het kwaad overwon 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen 

stralend breekt die held're morgen aan 

 

Prijs nu zijn naam samen met de engelen 

O, nacht vol licht,  

o, nacht dat Jezus kwam 

 

Wat Hij ons leert is geven om een ander 

liefde alleen is de weg die Hij wees 

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden 

vrij van het juk van verdrukking en vrees 

Uit ons hart en dwars door alle tranen 

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd 

 

Prijs nu zijn naam samen met de engelen 

O, nacht vol licht,  

o, nacht dat Jezus kwam 

 

Prijs nu zijn naam samen met de engelen 

O, nacht vol licht,  

o, nacht dat Jezus kwam 

 

O, nacht vol licht, 

o, nacht dat Jezus kwam 



De diaken steekt de kaarsen aan, terwijl de organist speelt. 

 

Voorbede 

Stil gebed 

“Onze Vader” 

 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

 

Allen zingen:  ‘Ere zij God’  (Bron: Musixmatch  - Sela)   

 

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, 

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. 

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet verlaten wij de kerk. 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd voor de Kerstviering.  

De collecte voor de diaconie is bestemd voor de (PKN)actie ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen’. 

 

 

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, 1e Kerstdag, 25 december 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Aanvang: 10.00 u. Voorganger is ds Tinus Gaastra uit Waddinxveen.  

 

Op 2e Kerstdag, zondag 26 december, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. Aanvang: 10.00 u. 

Voorganger is mw Mathea Klaasse. 

 

 

 

 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 

https://www.musixmatch.com/

