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In de afgelopen Kerstnacht, toen het nog donker was, vierden wij samen 
met de wereldwijde kerk de geboorte van Christus. Hoe Hij welkom 
geheten werd door herders. En hoe zijn komst door engelen met muziek 
werd begroet, zoals de Evangelist Lucas ons dat vertelt. 
Vanmorgen zetten wij in het klare daglicht het feest van de komst van 
Christus voort en staat Johannes 1: 1-14 centraal. Johannes schrijft heel 
anders dan Lucas. Johannes zet in met “ Woord dat vlees is geworden” 
en dat Christus “het Licht voor de wereld” is. Hoopvol nieuws, juist ook in 
deze tijden, woorden die draagkracht hebben. 
Deze Kerst zullen we vooral thuis moeten vieren, maar dat doen we in 
verbondenheid met elkaar.  
Goede en gezegende Kerstdagen toegewenst. 
ds. Henk Makkinga 
 
 
Bij de Liturgische bloemschikking: 
Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december 
Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en 
het woord was bij God en het woord was God.’ Met de geboorte van het 
kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine 
schaal staat symbool voor het nieuwe begin. 
 
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin. 
Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest, van Gods licht voor 
heel de wereld. 
Oost, West, Noord en Zuid. 
 
Hemel en aarde zijn nu verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer. 
Woord van leven, levend Woord. 
Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen! 

 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

muzikale medewerking: enkele leden van Laudate 
o.l.v. Els van den Nouland 

ouderling: Dick Bresser 
kosters: Coby en Jan Kuiperij  

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
Orgelspel: In dulci jubilo (Lied 471), J.H. Buttstedt 
 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
 
- Begroeting  (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen 
 
- Lied 491 Kind ons geboren, zoon ons gegeven 
 

 Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig 
Koning van de vrede. 

      Wij gaan staan 
Opening en drempelgebed 
 
o. Onze hulp is de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE HEEFT GEMAAKT 
 
o.  Licht uit de hoge  
a.  OMSTRAAL EN VERWARM ONS  
o.  Liefde uit de eeuwigheid  
a.  WEK IN ONS DE NIEUWE MENS  
o.  Immanuël – God met ons  
a.  WEES ONZE REISGENOOT. 
 AMEN. 
 
Lied 477: 1, 2 en 3 
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2 De hemelse engelen 

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. 
 

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. 

 
Vredegroet 
v.  De vrede van de Heer is met u  
g.  OOK MET U IS DE HEER.  

Wij gaan zitten 
Kyriegebed 
Na elke intentie afgesloten met Lied 470: 2, 4 en 6 
 
na de 1

e
 intentie 

Gods eigen Zoon in majesteit 
ligt hier in een krib en schreit 
een mensenkind van vlees en bloed, 
die eeuwig God is, eeuwig goed. Kyrieleis 
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na de 2
e
 intentie 

Het eeuwig licht staat aan ’t begin, 
neemt de hele wereld in. 
Al is de nacht ook nog zo dicht, 
Het maakt ons kind’ren van het licht.  Kyrieleis 
 

na de 3
e
 intentie 

Hoe arm daalt Hij op aarde neer, 
is uit liefde onze Heer, 
en maakt ons in het hemelrijk 
aan engelen in ’t licht gelijk.    Kyrieleis. 

 
Glorialied: Lied 487: 1, 2 en 3 
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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. 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij allen: 
a. OPEN UW HART, GELOOF UW OGEN 
 VERTROUW U TOE AAN WAT GIJ ZIET: 
 HOE ’T WOORD VAN GOD VAN ALZO HOGE 
 HIER MENSELIJK AAN ONS GESCHIEDT            (Lied 489: 1b) 

 
1

e
 lezing Jesaja 52: 7-10 

 

7
Hoe 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!’ 
8
Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 

samen barsten ze uit in gejuich, 
want ze zien het met eigen ogen: 
de HEER keert terug naar Sion. 
9
Breek uit in gejubel, 

ruïnes van Jeruzalem, 
want de HEER troost zijn volk, 
hij koopt Jeruzalem vrij. 
10

De HEER ontbloot zijn heilige arm 
ten overstaan van alle volken, 
en de einden der aarde zien 
hoe onze God redding brengt. 
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Orgelspel: Hoe helder staat de morgenster (Lied 518), J. Pachelbel 
Hoe helder staat de morgenster, 
en straalt mij tegen van zover, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn koning en mijn bruidegom, 
mijn hart wil ik u geven. 
Liefslijk, vriendelijk, schoon en heerlijk,  
zo begeerlijk, mild in ’t geven,  
stralend, vorstelijk verheven. 

 
2

e
 lezing: Johannes 1: 1-14 

1 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 

God. 
2
Het was in het begin bij God. 

3 
Alles is erdoor ontstaan en zonder 

dit is niets ontstaan van wat bestaat. 
4 
In het Woord was leven en het 

leven was het licht voor de mensen. 
5
Het licht schijnt in de duisternis en 

de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
6 
Er kwam iemand 

die door God was gezonden; hij heette Johannes. 
7 
Hij kwam als getuige, 

om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 
8
Hij 

was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 
9 
het 

ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 
10 

Het Woord 
was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de 
wereld hem niet. 

11
Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem 

waren hebben hem niet ontvangen. 
12 

Wie hem wel ontvingen en in zijn 
naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te 
worden. 

13 
Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 

verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
14 

Het 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. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 492: 1, 2 en 3 
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1 In den beginne was het woord, 

en in Hem was alle leven, 
en dat leven was het licht der mensen. Refrein 

 
2 Het woord is vlees geworden, 

het heeft in ons midden gewoond, 
een mens in de handen van mensen. Refrein  

 
3 Niemand heeft ooit God gezien, 

maar wij mochten zijn glorie aanschouwen, 
Jezus, de Zoon van de levende God. Refrein  

 
Overdenking 
 
Stilte  om te overdenken:  

In het Evangelie staat dat Christus het Licht voor mensen is. Wat 
kan dat Licht voor u betekenen, juist ook in deze tijden? 

 
Lied: In den beginne (uit: Zangen van zoeken en zien 590)   
 

In den beginne was het woord 
en het woord was bij onze God 
en zelf God was het woord  
al in den beginnen was het toegewend naar onze God. 
 
Alle dingen zijn door het woord 
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. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader  

Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw Naam worde geheiligd;  
uw Koninkrijk kome,  
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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 door de ouderling van dienst  
 
Collecte  
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan worden 
toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling:  
1

e
 collecte: diaconie voor ¼,  2

e
 collecte: kerk voor ¼ en 3

e
 collecte: 

Kinderen in de knel voor ½. Je kunt je gift ook overmaken met de 
GIVTapp.  
 
Bij de 3

e
 collecte: Kinderen in de knel. 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter 
die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het 
Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de 
plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter 
leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw 
begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf 
God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen 
met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere 
plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland! 
 
Muziek: Lied 503 
 
1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron 
 de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
 dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 
 Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
2 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier licht. 
 De nacht geeft zijn liefde en helder gezicht: 
 dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
 wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
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3 Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout 
 Van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
 Dit is deze herder tot eerste tehuis, 
 en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 

 
4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
 zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
 Hij is ont tot lichtbron in donkere nacht. 
 Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 
 
Slotlied: Lied 478: 1 en 3 
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3 Die de hemel heeft geschapen 

en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 
wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 

 
We gaan staan 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending en zegen  
 
v. De genade van onze Heer Jezus Christus  

de liefde van God  
en de gemeenschap van de heilige Geest  
met u allen. 

a.   AMEN. 
We gaan zitten  

 
Orgelspel: Vom Himmel hoch da komm ich her (lied 469), J.S. Bach 
 

1. ‘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.’ 

                (vertaling: Jan Wit) 
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Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl een aantal foto’s. Deze keer van voorgangers die dit 
jaar bij ons voorgingen en die ons groeten. Dit in het kader van “in 
verbinding” met elkaar in deze tijden waarin we elkaar niet kunnen 
ontmoeten en spreken. 
 
 
 

We wensen u gezegende Kerstdagen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


