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Van harte welkom in de Catharinakerk op deze 1e kerstdag! 
Wereldwijd vieren op deze dag gelovigen de komst van Christus in 
deze wereld: Woord dat vlees is geworden, Licht der wereld. 
 
Bij de liturgische schikking Kerst 2019  ‘Geef licht!’ 
 
In de schikking wordt gebruik gemaakt van drie stokken die in een 
driehoek staan. Deze driehoek staat symbool voor ik, jij en God. Om 
de stokken hangen kransen, deze verwijzen naar de voortdurende 
cyclus van begin, einde en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het 
opnieuw kerst; we ontvangen waarschuwingen en altijd is er hoop op 
een toekomst. De kransen zijn horizontaal geplaatst als verwijzing 
naar het leven op aarde.  
 
25 december 2019 Eerste kerstdag 
 
‘Het licht schijnt in de duisternis’ 
 
De kroon op al deze kransen is de bol in de top. De tijd van wachten 
wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur voor 
de zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd 
wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we 
hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel 
waarnemen, de lichtjes zijn de sterren.  
Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de 
drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. 
 
 
 
 
In deze dienst: 
 

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Wilco Kleinhesselink 

m.m.v. Catharinacantorij o.l.v. Elske te Lindert 
ouderling: Dick Bresser 

diaken: Henk Dijk 
lector: Hans de Mol 

collectanten: Fred en Janny Pronk 
beeld: Pieter ten Boom 

kosters: Jan en Coby Kuiperij 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Hoor de eng'len zingen d'eer en Aria Tertia, 

J. Pachelbel 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Cantorij zingt: Blessed is he that cometh  
  Gezegend, Hij die komt (tekst: Jesaja 11: 1 en 2 en Matteüs 21: 

9) 
 

Een telg schiet op 
Uit de stronk van Isaï, 
Een scheut komt tot bloei 
Uit zijn wortels: 
En de geest van de Heer  
Zal op hem rusten 
De geest van wijsheid en inzicht, 
De geest van verstandig beleid en kracht 
De geest van kennis 
En eerbied voor de Heer. 

 
Gezegend is hij die komt 
In de naam van de Heer. 
Hosanna in de hoge 

 
  Wij gaan staan 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o.  Licht uit de hoge                                             
g.  OMSTRAAL EN VERWARM ONS 
o.  Liefde uit de eeuwigheid                                 
g.  WEK IN ONS DE NIEUWE MENS  
o.  Immanuël – God met ons                                 
g.  WEES ONZE REISGENOOT                                 
o.  Amen    
  
Cantorij: Antifoon Lied 467c 
 Een kind is ons geboren, 
 Een zoon is ons gegeven. 
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Lied 477: 1, 3 en 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

5 Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
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Cantorij: Antifoon Lied 467c 
 Een kind is ons geboren, 
 Een zoon is ons gegeven. 
 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie, met aansluitend Gloria 
 
v. … 
 daarom bidden wij: we zingen lied 463: 1, 6, 7 en 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 

7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 

8 Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
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Glorialied 487: 1, 2 en 3 

 
2 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. 
 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Cantorij zingt: Come, thou long expected Jesus, (tekst: Charles 
Wesley, 1707-1788) 
Kom, Jezus, langverwacht 

 
Kom, Jezus, langverwacht, 
Geboren om uw volk vrij te maken; 
Bevrijd ons van onze angsten en zonden, 
Laat ons rust vinden in U. 
U bent kracht en troost voor Israel, 
Hoop voor de hele wereld; 
Hartewens van ieder volk, 
Vreugde voor elk verlangend hart. 
 
Geboren om uw volk te bevrijden, 
geboren als kind en toch al een koning, 
geboren om voor altijd in ons te regeren, 
breng uw schitterende koninkrijk. 
Regeer in onze harten, 
alleen met uw eeuwige Geest; 
breng ons bij uw hoge troon, 
door uw grandioze verdienste. 

 
Schriftlezing:  Jesaja 52: 7-10 
7Hoe welkom is de vreugdebode 
die over de bergen komt aangesneld, 
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 
‘Je God is koning!’ 
8Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 
samen barsten ze uit in gejuich, 
want ze zien het met eigen ogen: 
de HEER keert terug naar Sion. 
9Breek uit in gejubel, 
ruïnes van Jeruzalem, 
want de HEER troost zijn volk, 
hij koopt Jeruzalem vrij. 
10De HEER ontbloot zijn heilige arm 
ten overstaan van alle volken, 
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en de einden der aarde zien 
hoe onze God redding brengt. 
 
Lied 98: 1 en 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
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Schriftlezing: Johannes 1: 1-14 
1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord 
was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven 
en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 
Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat 
iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij 
was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens 
verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de 
wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij 
kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem 
niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, 
heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij 
zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of 
uit de wil van een man, maar uit God. 
14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de 
grootheid van de enige Zoon van de Vader.  
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 488: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
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2, cantorij Hij werd geboren in de nacht 

die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 

3, allen Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont te midden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 
 

4, cantorij Hij troont in onze lage staat 
waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
dit licht dat zoveel luister schiep. 
 

5, allen Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel   
 
Lied 500: 1 cantorij, 2 allen, 5 allen 
1, cantorij Uit uw verborgenheid 

voorbij aan onze grenzen, 
straalt lichte eeuwigheid 
als daglicht voor de mensen. 
Uw wijde hemel welft 
zich rond over de aarde. 
Gij zult op vaste grond 
ons voor het donker sparen. 
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2, allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, allen Uit uw verborgenheid 

ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen. 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank - en Voorbeden 
Stil gebed  
Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
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 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
Mededelingen ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk; de derde collecte 
is bestemd voor Kinderen in de Knel. 
 
Tijdens de inzameling zingt de cantorij: Brightest and best of the 
sons of the morning (Helderste en mooiste morgenster) 
(tekst: Reginald Heber, 1783-1826, muziek: A. Lloyd Webber) 

  
Helderste en mooiste  
Morgenster, 
laat het licht worden in onze duisternis 
en verleen ons hulp; 
ster uit het oosten, 
die de horizon opluistert, 
leid ons naar de plek 
waar onze Verlosser te vinden is. 

  
Op zijn kribje glinsteren 
de druppels van dauw, 
zijn hoofdje ligt 
tussen de dieren in de stal; 
engelen aanbidden hem, 
die in slaap is, 
Schepper en Vorst 
en Redder van allen. 

       Wij gaan staan 
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Slotlied: 481 
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2 Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

3 Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Gezongen zegen  Lied 430 (voorganger, cantorij en gemeente) 
 
voorganger: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige 
  zegene ons de grote naam! 
 
Refrein: 
     cantorij (1x), allen (3x) 
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Cantorij: Voor wie zoeken in de stilte 
   naar een vuur voor hart en handen 
 
Refrein: allen 

 

 
 
Cantorij: Voor wie zingen op Gods adem 
   van de hoop die niet zal doven: 
 
Refrein: allen 
 
Cantorij: Voor wie roepen om vrede, 
   van gerechtigheid dromen: 
 
Refrein: allen 
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Cantorij: Voor wie wachten in vertrouwen 
   dat de liefde zal blijven: 
 
Refrein: allen 
 
Voorganger: Het licht van God ogen gaat over u op! 
   De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein: cantorij (1x), allen (3x) 
 
 
Orgelspel: Les anges dans nos campagnes (Peter van Dijk, 1952) 
 
 
 
Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 

en limonade klaar. Welkom! 
 
 

Gezegende kerstdagen gewenst! 


