
 

Kerstnacht 

24 december 2021 
 
 
 

 
 

Verwondering 
 
 

Dorpskerk - Blaricum 
  



 

 
 

 

 2  
 

  

Muziek: O little town of Bethlehem / Sing we now of Christmas / 
Joy to the world (M. Mier) en O holy night (J. Mulder) 
 
Welkom en mededelingen 
 
 

-Voorbereiding- 
 

Zingen: Wij trekken in een lange stoet, Lied 506 
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2 Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
 

3 Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat! 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
 

4 Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

We gaan staan 
 

 

Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 

Groet 
 
Gebed van toenadering 
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Zingen: Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch  
Psalm 2: 1, 3 en 4 
 

  
 
 

3 Ik roep op aarde 't woord des Heren uit. 
Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. 
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. 
Zie, al het volk tot in de verste streken, 
de ganse aarde geef Ik in uw macht 
Gij zult het aarden vat met ijzer breken, 
ja, het verbrijz'len door uw grote kracht'. 

4 O machtigen, o koningen, wees wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vrees God den Heer en dien Hem naar zijn eis, 
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede. 
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 

 
We gaan zitten 
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Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen Kyrie eleison, Lied 301a  
 
 
Zingen: Prijs de Heer die herders prijzen, Lied 468 
 

 
 
 

 

2 Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 
 

3 Laat uw loflied samenvallen 
met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 
 

4 Aan de koning uitverkoren, 
uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 8, 23b – 9, 7 (NBV21) 
 

(23b) Zoals het land van Zebulon en Naftali 
in het verleden smadelijk bejegend is, 
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, 
het land aan de overkant van de Jordaan 
en het domein van andere volken. 
91 Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3 Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4 Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 
5 Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
 

7 De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd, 
het heeft Jakobs volk getroffen. 
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Zingen: Het volk dat wandelt in het duister, Lied 448 
 

 
 

 
3 Hij komt met vrede; en geen rampen 

geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 
 

5 Er is een zoon voor ons gegeven, 
de Zoon van God die koning is, 
die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 
 

7 Een sterke God, die de gebeden 
verhoren zal, die overwint. 
Eeuwige vader heet dat kind, 
en vorst van eindeloze vrede. 

 
 

9 En alle, alle mensen samen, 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. 

 

Schriftlezing Brieven: Titus 2, 11 - 14 (NBV21) 
 

11 Gods genade is openbaar 
geworden om alle mensen te 
redden. 12 Ze leert ons dat we 
goddeloze en wereldse 
begeerten moeten afwijzen en 
bezonnen, rechtvaardig en vroom 
in deze wereld moeten leven, 13 

in afwachting van het geluk 
waarop wij hopen:  

de verschijning van de majesteit 
van onze grote God en redder 
Jezus Christus. 14 Hij heeft 
zichzelf voor ons gegeven om 
ons van alle zonde vrij te kopen, 
ons te reinigen en ons tot zijn 
volk te maken, dat zich volledig 
inzet om het goede te doen.  
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Zingen: Komt ons in diepe nacht ter ore, Lied 489 
 

 
 

2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

3 Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede, 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
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Schriftlezing Evangelie: Lucas 2, 1 - 20 (NBV21) 
 

21 In die tijd kondigde keizer 
Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 2Deze 
eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius 
over Syrië. 3Iedereen ging op 
weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef 
ging op weg om zich te laten 
inschrijven. Samen met Maria, 
zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was, reisde hij van de 
stad Nazaret in Galilea naar 

Judea, naar de stad van David 
die Betlehem heet, aangezien hij 
van David afstamde.  
6 Terwijl ze daar waren, brak de 
dag van haar bevalling aan,  
7 en ze bracht een zoon ter 
wereld, haar eerstgeborene. Ze 
wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats 
was in het gastenverblijf. 
8 Niet ver daarvandaan brachten 
herders de nacht door in het veld, 
ze hielden de wacht bij hun 
kudde. 9 Opeens stond er een 
engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door de 
stralende luister van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. 10 De 
engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen dat grote 

vreugde betekent voor heel het 
volk: 11 vandaag is in de stad van 
David jullie redder geboren. Hij is 
de messias, de Heer.  
12 Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in doeken gewikkeld 
in een voederbak ligt.’ 13 En 
plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat 
God prees met de woorden: 
14 ‘Eer aan God in de hoogste 
hemel en vrede op aarde voor de 
mensen die Hij liefheeft.’ 
15 Toen de engelen waren 

teruggegaan naar de hemel, 
zeiden de herders tegen elkaar: 
‘Laten we naar Betlehem gaan 
om met eigen ogen te zien wat er 
gebeurd is en wat de Heer ons 
bekend heeft gemaakt.’  
16 Ze gingen meteen op weg, en 
troffen Maria aan en Jozef en het 
kind dat in de voederbak lag. 17 

Toen ze het zagen, vertelden ze 
wat hun over het kind was 
gezegd. 18 Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, 19 

maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. 20 De herders 
gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat 
ze gehoord en gezien hadden, 
precies zoals het hun was 
gezegd. 

 
Muziek: The first Noel (M. Mier) 
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Zingen: Nu zijt wellekome, Lied 476 
 

 
 

2 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. 
 



 

 
 

 

 11  
 

  

 

3 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. 

Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 
 

4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 
     

 
Prediking 
 
 

Muziek: God rest ye merry, gentlemen (J. Scianni) 
 
Zingen: Stille nacht, heilige nacht, Lied 483 
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2 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. 
 

3 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! 

 
 
 
 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 

(de kleine klok luidt…) 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 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.  

 
Collecten 
 
We gaan staan 
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Zingen: Komt, verwondert u hier, mensen, Lied 478: 1, 2 en 4 
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2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 

op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 

die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 

4 O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 

geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 

maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 

Slotlied: Ere zij God 
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 

Muziek: Joy to the world (D. Sanderman) 
 

 
Afbeelding voorzijde: Aanbidding van het Christuskind en 
aankondiging aan de herders, olie op paneel overgebracht op 
canvas, 1520/1525, Bernardino Luini (1475 of 1482-1532), New 
Orleans Museum of Art. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
Liturgische kleur: wit 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Willem van Someren Gréve 
   

Organist : Hendrika Veerman 
Panfluit : Elianne Vuik 

 
 
 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf aan de voorganger doorgeven. 
 

 

Collecten 
 

Voor de collecte staan er bij het uitgaan twee schalen in de voorhof of u kunt, 
onder vermelding van het genoemde doel, uw gaven overmaken op: 

• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. 

• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum. 
 

 

Pastorale zorg 
 

Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is na de dienst te spreken, of voor nader 
contact per telefoon te bereiken op nummer < 035-624 7449, 06-2150 9446 > 
en/of via email: < zeilstar@xs4all.nl > 
 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zaterdag 
 

25 december 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 26 december 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Vrijdag 31 december 19.30 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag   2 januari 10.00 uur drs. Jan Greven, Blaricum  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Lockdown: voorlopig alleen virtuele/online kerkdiensten 
 
Volkskerstzang  
In eerste instantie zou op 16 december ‘s avonds de Volkskerkzang in 
onze Dorpskerk plaatsvinden. Dit zou live gebeuren, met toegang voor 
onze gemeenteleden, maar werd vanwege corona-maatregelen met 
slechts een beperkt publiek op 11 december op video opgenomen. Deze 
prachtige uitvoering, met een inleiding van onze predikant en tot slot 
samenzang van bekende liederen, is vanaf 24 december 23.00 uur via 
internet te zien op het volgende adres: 
www.ro.nl/kerstconcert-2021-blaricum.  
Deze link blijft vervolgens tot nader bericht beschikbaar. 
   

 

Interview met ds. Jurjen Zeilstra  
 

Vooraf gegaan met sfeerbeelden van de Dorpskerk en muziek is een gefilmd 
interview met ds. Jurjen Zeilstra op onze website gezet. 
De video is te zien via Actueel (protestantsegemeenteblaricum.nl). 
 

 

Informatie 
 

Op kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op 
internet via een livestream met beeld en geluid direct of later 
te volgen; en via kerkomroep.nl direct of later te beluisteren. 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
bijgehouden over de Dorpskerk en (onderaan) staan daar ook de recente 
Nieuwsflitsen. 
Als u wilt dat ook úw email-adres toegevoegd wordt aan de distributielijst 
voor deze Nieuwsflitsen, dan kunt u dat aangeven via een email-bericht aan 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. Zó blijft u geïnformeerd over wat er 
tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk. 
 

Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad ‘Onderweg’. 
Wilt u hiervan een exemplaar of een proefabonnement ontvangen?  
Neem contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. < 035-525 5478 > of  
per e-mail: leo@vandeutekom.org.     

 

http://www.ro.nl/kerstconcert-2021-blaricum
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/activiteiten/actueel
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protestantse-Gemeente-te-Blaricum
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
mailto:leo@vandeutekom.org

