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De klok wordt geluid. 
 
Welkom 

 

Muziek    Symphonie – Ou s’en vont ces gays Bergers 
    uit Noëls en Trio, Michel-Richard de Lalande  
    (1657-1726) 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken met licht van de Paaskaars. 
 
v. onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. Genade en vrede is er voor jou, 

van God onze Vader en van Christus, licht der wereld. 
a. AMEN 
 
 

lied 476 (tekst: oud Nederlands, melodie 's Hertogenbosch 1627)  

 
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. 
 
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij 
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.  
Kyrieleis 
 
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. 
Betlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.”  
Kyrieleis. 
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Gebed om erbarmen voor alle mensen en voor heel de wereld 
 

  
 
v. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde, 

voor alle mensen die Hij liefheeft! 
 

 
 
gevolgd door  Laissez paître vos bêtes 
    Michel-Richard de Lalande 
 
Eerste lezing: uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1 
 
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen  
heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken  
door de profeten,  
maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken  
door zijn Zoon,  
die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam  
en door wie hij de wereld heeft geschapen.  
In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld,  
hij schraagt de schepping met zijn machtig woord;  
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hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, 
plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,  
ver verheven boven de engelen  
omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij.  
Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd:  
‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’?  
Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’?  
Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, 
zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’  
Over de engelen zegt hij:  
‘Die zijn engelen inzet als windvlagen,  
en zijn dienaren als een vlammend vuur.’  
Maar tegen de Zoon zegt hij: 
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, 
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. 
Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat; 
daarom, God, heeft uw God u gezalfd 
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’ 
 
 

lied 495 (tekst Joke Ribbers, melodie Frans volksliedje 'une jeune pucelle') 

 
Toen midden in de wintertijd geen vogel werd gehoord,  
verlieten engelen zingende de hoge hemelpoort. 
Zij daalden langs de sterren neer. 
Hun lied ging over God de Heer, dat Hij mensen bemint, 
in excelsis gloria 
 
De herders in het open veld gezeten rond het vuur,  
vernamen zó dat Jezus was geboren in dat uur, 
de Heiland eeuwenlang verwacht. 
De engelen zongen in de nacht dat Hij vrede ons brengt,  
in excelsis gloria 
 
Wij kinderen van een nieuwe tijd vieren het oude feest 
van Hem die na ons komen zal en voor ons is geweest. 
Hij is geboren in de nacht en heeft de wereld 't licht gebracht. 
Zing nu: ere zij God, ere zij God, 
in excelsis gloria. 
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uit het evangelie naar Johannes (allen staan) 
 
In den beginne was het woord 
en het woord was bij onze God 
en zelf God was het woord -  
al in den beginne was het God zo nabij. 
Alle dingen zijn door het woord geworden 
buiten hem is geen ding geworden, niets van alles wat bestaat. 
In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 
En het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het licht niet overmeesterd.  
Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht die ter wereld komt, 
het was in deze wereld - de wereld is erdoor geworden. 
Toch, de wereld heeft hem niet herkend. 
Hij kwam in eigen huis.  
Het heeft hem niet ontvangen. 
Maar allen die hem wel ontvangen hebben 
heeft hij het vermogen gegeven kinderen van God te worden, 
allen die zich toevertrouwen aan zijn naam, die dat bestaan. 
Niet uit vlees en bloed, niet uit man en macht 
niet op eigen kracht zijn zij geboren - maar uit God. 
Het woord is vlees-en-bloed geworden  
en heeft bij ons zijn tent opgezet. 
Wij hebben zelf zijn licht gezien 
het weegt op ons, het draagt ons, doorschijnt ons -  
toen konden wij alleen nog zeggen:  
hij is de eigen, enige zoon van de vader, vriendschap, waarheid. 
Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade. (...) 
Nooit heeft iemand God gezien. 
De eigen zoon, de enige, God,  
wiens wezen het is te zijn in de schoot van de vader –  
hij alleen is onze gids. 
 
v. Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven! 
a:  WIJ DANKEN GOD! 
 
muziek   Or nous dites Marie – Josephe est bien Marie 
    Michel-Richard de Lalande 
 
overweging 
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muziek   Entre le boeuf et l’âne gris 
 

Entre le bœuf et l’âne gris 
Dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
  
Entre les deux bras de Marie 
Dort, dort, dort le fruit de vie 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
  
Entre les pastoureaux jolis 
Dort, dort, Jésus qui sourit 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
  
En ce beau jour si solennel 
Dort, dort, dort l’Emmanuel 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
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voorbeden, telkens afgesloten met:  
 
v. ….zo bidden wij samen:  
a. HEER, WEES ONS LICHT 
 
a. Onze Vader die in de hemelen zijt,  
 uw Naam worde geheiligd. Uw Rijk kome.  
 Uw wil geschiede in de hemel alzo 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 het kwade. 
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid,  
in eeuwigheid. Amen.  

 
lied 487 
tekst Willem Barnard, melodie Frans volksliedje:'les anges dans nos campagnes' 
 

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze 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 toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
v. zegen  
a.  AMEN! 
 
muziek  Notre bon pere Noé – Carillon 

Michel-Richard de Lalande 
  

 
 
 

GEZEGEND KERSTFEEST 

 

EN EEN HOOPVOL NIEUWJAAR ! 
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voorganger:  Diederiek van Loo  
muziek:   Cees Willem van Vliet  
zangers:   Lucia van Vught, Nettie van Dijk 
blokfluit:   Ineke van Vliet,  
hobo:   Rijkje Plantinga 
cello:   Mare Plantinga 
 

 

INFORMATIE: www.amersfoortsezwaan.nl / www.stadsdominee.nl 
Wilt u de predikant spreken? Telefonisch: 06 40700966 of per mail 
dvanloo1000@gmail.com  
 

 
AGENDA DE AMERSFOORTSE ZWAAN   JANUARI 2021 
 
De kerk is open op alle zaterdagen en zondagen van 12.00-15.00 uur om binnen 
te lopen en een kaarsje aan te steken. 
Zolang de lockdown duurt zijn er geen bijeenkomsten. We hopen dat op 

zaterdag 23 januari de viering weer door kan gaan, in de week van de 
wereldwijde verbondenheid van alle leerlingen van Jezus: 
 
Op de voorkant: glas-in-lood ramen van Bertrand Créac'h in de kerk van OLV-
geboorte in Oise (Fr): 'wegen van licht'. Rood symboliseert passie, geel de hemel 
en de eeuwigheid en blauw de hoop. Een zucht, een ademhaling van God de 
Schepper laat de kleuren tot leven komen: de wereld lijkt geboren te worden, 
een grote vreugde voor alles wat leeft en ademt.   
   

collecte: twee-in-een 
Als kerk zijn we partner van twee projecten die kinderen op weg helpen: in 
Amersfoort en in Zambia. Vandaag is de collecte dus voor kinderen dichtbij. In 
Amersfoort leven 4.500 kinderen in armoede, die niet kunnen meedoen aan 
dingen die voor klasgenoten normaal zijn. Stichting Leergeld zet zich in om 
sociale uitsluiting door armoede te voorkomen en zorgt dat kinderen kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De opbrengst wordt 
50/50 gedeeld met de Amersfoortse Zwaan.  
 

Door deze code te scannen met je telefoon kun je 
een gift doen. Of uiteraard via de eigen bank: 
NL13INGB0000542598 t.n.v.  Amersfoortse Zwaan 
o.v.v. collecte kerst 2020, desgewenst met 
vermelding van het doel.  
 
 

 

http://www.amersfoortsezwaan.nl/
http://www.stadsdominee.nl/
mailto:dvanloo1000@gmail.com

