
Viering van het Kerstfeest op 25  december 2022                                                                                       

in Het Trefpunt te Bennebroek 

Thema: ‘Kerst als kans’ 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Ad Alblas                                                                                                             

Ouderling van dienst en lector: IJntze Bruinewoud                                                        

Cantor-organist en dirigent van de cantorij: Addy Alberts                                                                           

Fluitisten: Eveline Milton en Arjan Vink, dwarsfluit 

Met gebruikmaking van gedachten van gemeenteleden over Maria 
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VOORAF 

Zingen: lied 483:   ‘Stille nacht’ 

Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer. 
 
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. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!   
 

Zingen: lied 486: 1 en 2  -  ‘Midden in de winternacht…’ 

Midden in de winternacht ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht,   
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
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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 citers slaan,  
blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

Cantorij: ‘Mensen ontwaak’ 

Mensen, ontwaak, groet feestelijk de dag waarop uw 
Redder in een kribbe lag. Sta op voor dit geheim zo groot, 
zo diep waar zelfs de engelenmond van overliep. Die 
kondigt nog de vreugdetijding aan dat God zijn tenten bij 
ons op wil slaan. 
 
Toen brak het licht over de aarde uit, stroomde de hemel 
over van geluid. Op volle sterkte zong het hemelkoor. En 
langs de luchten klonk het loflied voort, het lied dat eeuwig 
juicht om gods beleid van alom vrede en menslievendheid. 
 
Net als Maria overdenken wij dit wonder van de liefde die 
bevrijdt. Volg dan dit kind, geboren zonder thuis, als hij de 
weg gaat naar zijn bitter kruis. Hij zal bij elke schrede 
naast ons staan tot wij zijn Rijk van vrede binnen gaan 
         

    OPENING 

Welkom door de ouderling en aansteken kaarsen   
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(we gaan staan) 

        INKEER 

Zingen : Lied 477: 1 en 2   

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.  
 

De hemelse eng’len  
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 

Stilte                                     

Groet    

V: Eer aan God in de hoogste hemel 
G: Vrede op aarde, in mensen een welbehagen 
 

Bemoediging 
V: Mijn ziel prijst en looft de Heer 
G: Mijn hart juicht om God, mijn redder. 
V: Grote dingen heeft de Machtige aan ons gedaan 
G: Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht! 
 

Zingen: lied 477: 4 
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O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' 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.  
 

(we gaan zitten) 
 
Fluitmuziek: ‘Star Carol’ – Rogier van Otterlo 
 
Kyriegebed,                                                                                                                                                   
afgesloten met ‘En  zijn  ontferming…’  (cantorij en allen) 
 
En zijn ontferming, van geslacht tot geslacht, 
komt over allen die Hem bekennen. 
Hij verzamelt zijn kracht, 
heft zijn armen omhoog, 
breekt de plannen van de hoogmoedigen, 
haalt de tyrannen neer van hun tronen, 
tilt de vernederden op. 
 
Genadeverkondiging 
V: Ik heb uitermate goed nieuws voor alle mensen 
G: In de stad van David is de Messias geboren 
V: Dit is het teken: een pasgeboren kind, gewikkeld in 
doeken. 
G: Halleluja! 
 
Glorialied                                                                                                                                      
door de cantorij: ‘Vrolijk zingen wij ons lied…’    
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Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen! 
Komt en ziet wat is geschied: want Christus is geboren! 
Gloria, Hosanna in excelsis. 
 

Herders spoedt u naar de stal in doeken is gewonden Hij 
die Herder wezen zal, het Lam voor onze zonden. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
Ding Dong Dingedingedong Ding Dong  
 

Wijzen zoekt niet her en der want ziet boven zijn woning 
straalt een wonderlijke ster. Daar woont Hij, onze koning. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 

Mensen overal vandaan God zelf is in ons midden. 
Komt laten wij nu gaan om Christus te aanbidden   
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 

    WOORDDIENST 

Gebed bij de opening van het Woord    
  
Inleiding bij de lezingen aan de hand van een kunstwerk
    
1e Schriftlezing: Exodus 2: 1-4      
   
Cantorij en allen: ‘En toch komt het goed…’ 
 

Dode stronk, een twijgje zal 
ontspruiten, 
uit de dood komt leven voort. 
De woestijn, het groen zal er bloeien  
uit de schoot wordt leven gehoord. 
Sneeuw zal voor de zon 
verschroeien,  
vrede komt na Kaïns moord. 



 7 

Kind zal spelen met de slangen  
wolf zal grazen met het lam 
mensen gaan naar anderen verlangen 
vriendschap staat in vuur en vlam. 
Wapens worden weg gehangen  
pijn en oorlog in de ban. 
 
Angst behoort tot het verleden,  
eenzaamheid bestaat niet meer 
pijn en smart zijn uitgeleden 
niemand kent ellende meer. 
Alle twisten zijn vergeten, 
Alle tweespalt is niet meer. 
 
Licht komt op de Heer gaat verschijnen 
ieder zoeken vindt zijn doel. 
Elke nacht zal die dag verdwijnen 
en elke dag blijft in die hitte koel. 
Mensen leven voor elkander 
elke mens vindt in dat Kind zijn doel. 
 
Jezus kom, laat ons niet langer wachten. 
Laat die droom niet langer droom zijn. 
Maak een eind aan eindeloze nachten, 
laat er vreugde voor uw mensen zijn. 
Blij ontwaken; U verwachten,  
breken ’t brood om heel te zijn. 
 
Kerstevangelie (begin): Lucas 2: 1-14    
    
Cantorij en allen: Lied 491 – ‘Kind ons geboren…’ 
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Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede 2x 
 
Kerstevangelie (vervolg): Lucas 2:15-20 
 
Cantorij en allen: ‘In de nacht gekomen…’ 
 

1 In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht! 
 

2 In de nacht gekomen 
kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 

3 In de nacht gekomen 
onmisbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen 
kom de wereld wacht wacht. 
 
Uitleg en verkondiging         
 
Fluiten en orgel: Medley ‘In dulci Jubilo’ 
 
Cantorij : ‘A song of Christmas’  
 
 



 9 

Come and sing a song of Christmas  
Sing a song of Jesus birth 
Come and sing a song of Christmas  
Come and praise Him, all the earth. 
Come and sing a song of Christmas  
Sing about a baby boy.  
Come and sing a song of joy. 
Angels announced it to the shepherds on the hill 
Their songs of praise rang through the night. 
The shepherds run to worship Christ, the King: 
And there found the world’s true Light. 
Come and sing a song of Christmas  
Sing a song of Jesus birth 
Come and sing a song of Christmas  
Come and praise Him, all the earth. 
Come and sing a song of Christmas  
Sing about a baby boy.  
Come and sing a song of Joy to the world, 
Come and sing a song of Christmas  
Sing a song of Jesus birth 
Come and sing a song of Christmas  
Come and praise Him, all the earth. 
Come and sing a song of Christmas  
Sing about a baby boy.  
Come and sing a song of joy. 
Joy to the world! 
 
    DANKDIENST   
 

In memoriam Luuk van Putten 
 
Zingen: lied 730  
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Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn, l 
angs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
vaderhuis, hun toebereid. 
   
Gebeden                                                                                                                                  
afgesloten met stil gebed en door allen gezongen ‘Onze Vader’ 
(Lied 1006) 
 
Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
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Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Vredeswens  
 
Slotlied door allen en cantorij: Lied 487: 1, 2 en 3  
 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
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. 
 
Zending en zegen 
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Inzameling van de gaven De 1e collecte is bestemd voor KIA 

Kinderen in de knel en de 2e voor de diaconie. (respectievelijk bus 1 

en 2 bij de uitgang) U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening 

van de Diaconie 

Protestantse gemeente Bennebroek, 

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 25 december 2022. 

      
 


