
 

Uithuizermeeden, het Anker, 25-12-2020, Eerste Kerstdag, Johannes 1:1-18 

 

Koster en lector: Trea Westerloo 

Muziek:  Gelegenheidsblaaskwartet 

Organist:  Ties Molenhuis 

Zang:   Bertha Dost, Sebe Gast en Jeanine Wolters 

 

Voor de dienst 

 

Kerstliederen en -muziek door het Blaaskwartet (filmpje) 

 

Orgel: koraalvoorspel “Vom Himmel hoch, da komm ich her”  

van Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

 

Om te beginnen 

 

Lied: LB 477:1,3 Komt allen tezamen 

 

Welkom 

 

Aansteken van de kaarsen en gedicht (filmpje) 

 

Lied: LB 498:1,2,3 Betlehem, o uitverkoren stad 

 

Bemoediging en groet 

 

V God van de schepping, 

die sterren en oceanen tot aanzijn riep, 

die heerst over de hemelse legerscharen, 

A God is hier met ons. 

 

V God, geboren in Bethlehem, 

 die waarheid en traditie toetst, 

 en gerechtigheid brengt, 

A God is hier met ons. 

 

V God, onze metgezel in vreugde, 

die pijn en angst geneest 

en wijsheid schenkt, 

A God is hier met ons. 



 

 

V De vrede van Christus zij met u. 

A En met uw geest. Amen. 

 

Lied: LB 503:1,2,3 Wij staan aan een kribbe 

Gebed  
 

Horen van het Woord 

 

Verhaal voor de kinderen: Het wonder van het licht, uit: De gouden sleutel 

 

De zandtovenaar (video Bible Basics Kerst) met lied ‘Kijk maar naar Mij’ 

 

O, kom, o kom Immanuel. Hij is nabij o Israël. 

Kijk maar naar Mij. Kijk maar naar Mij. 

Ik werd een kind. Om bij jou te zijn. 

Verliet mijn Vaders troon, omdat Ik zo graag bij je woon. 

Ik ben er bij. Dus kijk maar naar Mij. 

Mijn licht verschijnt en het donker verdwijnt. 

Ik wil je schuilplaats zijn het Licht dat jou leidt. 

Ik ben er bij wil dicht bij jou zijn. 

De nacht verdwijnt wanneer Ik verschijn. 

Het donker voorbij. Kijk maar naar Mij. 

Wees blij, wees blij. O Israël. 

Hij is nabij Immanuel. 

 

Lezing: Johannes 1:1-18 
 

Lied: LB 487:1,2 Eer zij God in onze dagen 

 

Verkondiging 

 

Orgel: koraalvoorspel “Nun singet und seit froh” BuxWV197  

van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

Lied: LB 481 Hoor, de engelen zingen de eer (video) 

 

Bidden en geven 

 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 



 

Kerstliederen en -muziek door het Blaaskwartet (filmpje) 

 

Lied: LB 486:1,3,4 Midden in de winternacht 

 

Wegzending en zegen met gesproken ‘Amen’ 

 

Jubel het uit (video) 


