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De klok wordt geluid en de kaarsen aangestoken 

welkom aan allen 

 

Vom Himmel hoch da komm ich her  
(tekst Maarten Luther, 'ein Kinderlied auf die Weihnacht',  
melodie Leipzig 1539, liedboek lied 469) 

Ik ben een engel van de Heer,  
daal uit de hemel tot je neer 
en breng een nieuw en mooi verhaal 
dat ik vertel in mensentaal. 

't Is van een moeder die vannacht 
een kindje kreeg en dankbaar lacht. 
't Is van een kindje, lief en klein,  
dat wil altijd je vriendje zijn. 

Let goed op wat ik je vertel, 
dan vind je vast dat kindje wel: 
't ligt in een kribbe in een stal. 
Toch is hij koning van 't heelal.  

Laat ons nu blij en welgezind  
gaan zoeken naar dat hemels kind 
en met de herders binnengaan,  
zie, zie wat God hier heeft gedaan.  

 

gebed  

 
het evangelie naar Lukas (hoofdstuk 1)  
 
Het geschiedde in die dagen dat van Godswege de engel Gabriël  
naar een stad in Galilea werd gezonden, Nazareth, 
naar een meisje dat maagd was 
en met een man verloofd die Jozef heette, uit het huis van David -  
de naam van het meisje: Maria. 
Hij kwam bij haar en sprak: 
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‘Verheug je, jij vol van genade, de Heer is met jou.' 
Geschokt door dit woord, vroeg zij zich af  
waarom zij zo stralend begroet werd.  
De engel sprak tot haar:  
‘Vrees niet, Maria, jij hebt genade gevonden bij God. 
En zie, jij zal ontvangen in je schoot en baren een zoon 
en roepen zijn naam: Jezus - God bevrijdt. 
Hij zal groot zijn, en ‘zoon van de Allerhoogste' genoemd worden. 
En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David, geven, 
en koning zal hij zijn over het huis van Jakob, 
en aan zijn koninkrijk zal grens noch einde zijn.' 
Maria zei tegen de engel:  
Hoe zou dat kunnen, ik heb met geen man gemeenschap? 
De engel antwoordde haar: ‘De Heilige Geest zal over jou komen, 
overschaduwen zal jou de kracht van de Allerhoogste: 
daarom zal wat uit jou wordt geboren heilig zijn  
en ‘zoon van God' worden genoemd.' 
Maria zei: ‘Zie, hier ben ik, tot zijn dienst.  
Laat mij geschieden naar Zijn woord.'  
En de engel ging van haar heen. 
 
Er is een roos ontloken  
(melodie Michael Praetorius 1609, liedboek lied 473) 

 
Het is een Roos ontsprongen, wt eenen wortel zart, 
als ons die oude songen, wt Iesse quam die arth, 
en heeft een bloemken bracht, midden inden winter 
wel in die halve nacht. 
 
Dat roosken dat ick meine, so ons dit bloemken bracht, 
is Maria die reine, daer van Isaias sagt, 
wt Godes eewigen raet, heeft sy een kindt gebaert, 
blievend een reyne Maeght. 
 
Lof, eer sy Godt den Vader, den Soon en heylig Geest, 
Maria Godes Moeder, v hulpe ons doch leist, 
en bidt u lieven soon, dat hy door sijn verdienst’ schoon, 
ons voert in s’hemels throon. 
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vervolg van het evangelie naar Lukas  (hoofdstuk 2) 
 
In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus 
dat er een volkstelling moest worden gehouden over de hele wereld.  
Deze volkstelling vond plaats  
toen Quirinius landvoogd van Syrië was. 
Allen ging op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen stad, 
Ook Jozef ging op weg;  
en omdat hij uit het huis en geslacht van David was,  
trok hij vanuit Nazareth in Galilea naar Judea toe,  
naar Bethlehem, de stad van David, 
om zich daar te melden, samen met Maria zijn vrouw,  
die zwanger was.  
 
En terwijl zij in Bethlehem verbleven,  
brak het uur aan dat zij baren moest. 
Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, 
wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, 
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
Nu waren er herders in de buurt;  
die nacht, in het open veld, hielden zij de wacht bij hun kudde. 
Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren, 
en de glorie des Heren omstraalde hen - zij werden zeer bevreesd. 
Maar de engel sprak tot hen: weest niet bevreesd, 
want ik verkondig u een grote vreugde,  
die voor heel het volk bestemd is.  
Heden is voor u een redder geboren, de Heer, de Messias,  
in de stad van David.  
En dit zal voor u een teken zijn: u zult een pasgeboren kindje vinden,  
het is in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe. 
Plotseling was de engel omringd door een menigte hemelse machten. 
Zij verheerlijkten God, en zij riepen: Ere zij God in den hoge 
en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. 
En het geschiedde,  
toen de engelen van hen waren weggegaan naar de hemel  
dat de herders zeiden tot elkaar: komt, laten we naar Bethlehem gaan  
en zien het woord dat is geschied  
en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt! 
Ze gingen, ze spoedden zich daarheen  
en vonden Maria en Jozef, met het kind dat in de kribbe lag. 
Toen ze het zagen 
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maakten ze bekend wat hen over het jongetje gezegd was, 
en allen die het hoorden  
waren verwonderd over wat de herders zeiden.  
Maria bewaarde al deze woorden, ze overwegend in haar hart. 
De herders keerden terug, de glorie van God zingend en hem lofprijzend  
om alles wat ze hadden gehoord en gezien.  
 

Puer nobis nascitur (15e eeuws)  

Puer nobis nascitur, rector angelorum. 
In hoc mundo pascitur, Dominus dominorum. 

(Een kind is ons geboren, de heerser over de engelen.  
In deze wereld zal hij lijden, Hij, de Heer der Heren) 

 
 
 
Overweging in de 
kerstnacht 
 
 
 “de vergeetachtige 
engel”  (Paul Klee) 
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Een kind geboren te Bethlehem   (anoniem, middeleeuws, liedboek 515) 

 
Een kint gheboren in Bethlehem  
verblidet alle Jerusalem 
Amor, amor! Quam dulcis est amor! 
 (= liefde, liefde, hoe zoet is de liefde!) 
 
Die sone die nam die menscheit aen,  
die bi den vader comen can. 
Amor, amor! Quam dulcis est amor! 
Si leiden in een cribbekijn,  
des ewighen vaders sonekijn. 
Amor, amor! Quam dulcis est amor! 
 
Die menschen in der eerden mede 
ende die ghelovighen creghen den vrede. 
Amor, amor! Quam dulcis est amor! 
 
 

 
HET DELEN MET ANDEREN: GAVEN EN GEBEDEN 
 
twee collectes samengevoegd  
We vragen je hulp om kinderen in 
moeilijke omstandigheden, hier in 
Amersfoort, te ondersteunen bij hun 
schoolwerk. De Stichting Leergeld zorgt 
ervoor dat kinderen mee kunnen doen op 
school. Zeker nu veel onderwijs online 
gaat kan niet iedereen meedoen. De helft 
van deze collecte is voor de 
instandhouding van het werk en de 
vieringen vanuit deze kerk.  
Je kunt iets geven door deze code te 
scannen met je telefoon. Via de eigen bank-app kan natuurlijk ook. 
NL13INGB0000542598 t.n.v.  Amersfoortse Zwaan o.v.v. collecte kerst 
2020, desgewenst met vermelding van het doel.  
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Kerstgedachten   
 
Heb ik als ster je pad verlicht? 

Bied ik je richting in het duister? 

In de diepte hoor je stem en luister 

en zie, ik zie daar je gezicht.  
 

Zie hen, waar worden zij verwacht? 

Wie biedt hen plek, gelegenheid? 

Zoeken we geborgenheid genegenheid, 
waar liefde ter wereld wordt gebracht. 

 

Wie is die mens die de deur wijst aan zijn gast: 

“Helaas u kunt écht niet naar binnen!”? 
Laat ons bij onszelf beginnen en bezinnen: 

Welke weigering van mij was eigenlijk ongepast? 

 

Schaap bevoorrecht lig je daar 
omdat je herder er nog is. 

Rest van de kudde die ik mis, 

of staan zij om het hoekje klaar? 

 
(fragment uit het gedicht voor de Kribbejacht 2020,  
gemaakt door stadsdichter Jacques de Waart) 

 
 
Voorbeden kyrie eleison  
 
besloten door gezamenlijk gebeden Onze Vader 
  
 Onze Vader die in de hemel zijt 
 Uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 
 Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook op 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, in eeuwigheid. Amen. 
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Eer zij God in onze dagen  
(tekst Willem Barnard, melodie van een Frans volksliedje, liedboek lied 487) 

 
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, roep op  aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo.  
 
Eer zij God die onze Vader en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

  
v. Zegen 
a. AMEN 
   
       

GEZEGEND 
KERSTFEEST ! 

 
voorganger:  Diederiek van Loo 
zang:   Paula Bär-Giese , luit: Hans Meijer  
 
op de voorkant: (detail) Marius van Dokkum, dansje in de kerk, 2005 
 
Alle informatie: www.amersfoortsezwaan.nl / www.stadsdominee.nl 
 
Morgenochtend om 10.30 uur is de Kerstmorgenviering, waarin een 
ensemble van blazers en strijkers o.l.v. Cees-Willem van Vliet Franse 
kerstmuziek brengt. Voorganger: Diederiek van Loo 

http://www.amersfoortsezwaan.nl/
http://www.stadsdominee.nl/

