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Chocolademelk 
 
 
Voorzang 
 
Zingen: Komt allen tezamen, Lied 477 

 
 
 

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. 
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4 O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde 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. 

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. 

 
Zingen: Midden in de winternacht, Lied 486 

 



 

 
 

 
4 

 

 

 

2 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! 
 

3 Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

4 Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 
Zingen: Een lied weerklinkt in deze nacht, Lied 479 
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2 Niet langer drukt ons droefheid neer: 
wij vinden vreugde in de Heer. 
Niet langer drukt ons droefheid neer: 
wij vinden vreugde in de Heer. 
Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
schept ons een dag vol zaligheid. 
 

3 Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
Ons leven wordt weer opgericht. 
Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
Ons leven wordt weer opgericht. 
Stem, mensen, met de engelen in, 
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 
 

4 Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied. 
Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied: 
glorie aan God, want vrede is 
nu hartslag der geschiedenis. 

 
 
Welkom en aansteken van de adventskaarsen 
 
Wij gaan staan 
 

Intochtslied: Bethlehem, o uitverkoren stad, Lied 498 
Cantorij: 1 en 2 
Allen: 3 en 4 
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2 In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

3 Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 

4 
 

Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 

Bemoediging 
 
Wij gaan zitten 
 

Gebed 
 

Lezing: Jesaja 9, 1-6 (Jurjen) 
 

1  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. 
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Zingen: Het volk dat wandelt in het duister, Lied 448 
Allen: oneven verzen 
Cantorij: even verzen 

 
 

2 gij die hier woont in 't dal der tranen 
en van de schaduwen des doods, 
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
Hij zich zijn witte weg zal banen. 
 

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 
 

4 Geen liefde gaat er meer verloren, 
de onderdrukking is voorbij, 
de dood is dood, nu juichen wij, 
er is een kind voor ons geboren. 
 

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. 
 

6 En alle andere vreemde namen: 
die wonderlijke raadsman heet, 
omdat Hij de geheimen weet 
van hemel en van aarde samen. 
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7 Een sterke God, die de gebeden 
verhoren zal, die overwint. 
Eeuwige vader heet dat kind, 
en vorst van eindeloze vrede. 
 

8 Dan zal de aarde voor ons allen 
het land van melk en honing zijn, 
het kind van God zal koning zijn, 
nooit zal de troon van David vallen. 
 

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

 

Lezing: Lucas 1, 26-33 (Rozemarijn) 
 

26 In de zesde maand zond God 
de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea, 27 naar een 
meisje dat was uitgehuwelijkt 
aan een man die Jozef heette, 
een afstammeling van David. 
Ze heette Maria en ze was nog 
maagd. 28 Gabriël ging haar 
huis binnen en zei: ‘Gegroet 
Maria, je bent begenadigd, de 
Heer is met je.’ 29 Ze schrok 
hevig bij het horen van zijn 
woorden en vroeg zich af wat 
die begroeting te betekenen 
had. 30 Maar de engel zei tegen 

haar: ‘Wees niet bang, Maria, 
God heeft je zijn gunst 
geschonken. 31 Luister, je zult 
zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet Hem Jezus 
noemen. 32 Hij zal een groot 
man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, 
en God, de Heer, zal Hem de 
troon van zijn vader David 
geven. 33 Tot in eeuwigheid zal 
Hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap 
zal geen einde komen.’ 

 
Zingen: De engel Gabriël komt aangesneld, Lied 443  
Cantorij: 1, 2 en 3 
Allen: 4 
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Lezing: Lucas 1, 34-38 (Margaux) 
 

34 Maria vroeg aan de engel: 
‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb 
immers nog geen gemeenschap 
met een man.’ 35 De engel 
antwoordde: ‘De heilige Geest 
zal over je komen en de kracht 
van de Allerhoogste zal je als 
een schaduw overdekken. 
Daarom zal het kind dat 
geboren wordt, heilig worden 
genoemd en Zoon van God. 36 
Luister, ook je familielid Elisabet 

is zwanger van een zoon, 
ondanks haar hoge leeftijd. Ze 
is nu, ook al hield men haar 
voor onvruchtbaar, in de zesde 
maand van haar zwangerschap, 
37 want voor God is niets 
onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De 
Heer wil ik dienen: laat er met 
mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’ Daarna liet de engel 
haar weer alleen. 

 
 
Cantorij: Magnificat (muziek: Dirk Zwart) 
 

2 Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

3 Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

4 Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
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Lezing: Lucas 2, 1-7 (Jojanneke) 
 

1 In die tijd kondigde keizer 
Augustus een decreet af dat 
alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 2 
Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. 3 Iedereen 
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. 

 
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! 

 
Solo: I wonder as I wander 
 
Zingen: In de nacht gekomen, Lied 505 
Allen: 1 
Cantorij: 2 
Allen: 3 
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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, 
onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht 

 
Lezing: Lucas 2, 8-12 (Rozemarijn) 
 

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.’ 

 
Zingen: Een ster ging op uit Israël, Lied 496 
Allen: 1 en 3 
Cantorij: 2 
 

 
 



 

 
 

 
13 

 

 

 
 

2 De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 

3 Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 

 
Lezing: Lucas 2, 13-14 (Margaux) 
 

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.’ 

 
Zingen: Eer zij God, Lied 487 
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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. 

 
Lezing: Lucas 2, 15-20 (Jojanneke) 
 

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. 

 
Cantorij: Halleluja, Lied 338h 
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Overdenking 
 

Cantorij: In dulci jubilo (naar Pearsall) 

 
 
Gedicht: Antwoord, Gabriël Smit, Liedboek p909 (Jurjen) 
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Zingen: Zeg eens herder, Lied 485 
 

 
 

 

2 allen 
solo 

Zeg eens herder, wat heb jij gezien? 
’k Zag een os en ezel bij een voederbak. 
’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak. 

   
3 allen 

solo 
Zeg eens herder, zag je daar nog meer? 
Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou 
en daarbij stond Jozef die ’t warmen wou. 

   
4 allen 

solo 
Zeg eens herder, zag je soms nog meer? 
’k Zag toen dat Maria ’t kind in de armen nam. 
Os en ezel keken, ook een heel klein lam. 

   
5 allen 

solo 
Zeg eens herder, is het lief en schoon? 
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan, 
schoner dan de hemel, waar de sterren staan! 

   
6 allen 

solo 
Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? 
Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen. 
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen. 
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Dankgebed en voorbeden 

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.  

 
We gaan staan 
 

Zingen: Hoor de engelen zingen d’eer, Lied 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! 

 
Zegen 
 
Zingen allen: Ere zij God 
 
 
 

Collecte bij de uitgang t.b.v. diaconie “Kinderen in de knel” 
 

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige 
situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met 
problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en 
maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst 
verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Dit jaar 
onze speciale aandacht voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland 
die meemaken wat geen enkel kind zou mogen meemaken omdat ze 
nergens in Europa welkom zijn. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
 
 

 

Liturgische kleur : wit 
 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
Diaken : Bas Reitsma 

Kerkrentmeester : Tjeerd Hoekstra 
Organist : Peter den Ouden 
Cantorij van de Dorpskerk : o.l.v. Richard Vos 
Lectoren : Rozemarijn van Riemsdijk 

Margaux van der Wal 
Jojanneke Goedhart 

 
 
 
 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven. 
Het voorbedenboek ligt op de tafel in de voorhof. 
 

 

Collecten 
 

De collecte van Diaconie is bestemd voor: Kinderen in de knel 
 

Ook kunt u, onder vermelding van het genoemde doel, uw gift overmaken op: 

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

 
Collecte College 

van Diakenen 

Ook kunt u met nevenstaande QR-code uw gift 
overmaken voor het genoemde collectedoel van de 
Diaconie. Houd de camera van uw telefoon (QR-
scanner) voor de code. Dan verschijnt er in het 
beeld een tekst, dat u moet aanklikken, waarna u 
vanzelf door de betaling gevoerd wordt. 
Het voor ingevulde bedrag kunt uzelf aanpassen 

 
 

 

Pastorale zorg 
 

Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is per telefoon te bereiken op nummer:  
035-624 7449, 06-2150 9446 en/of via email:  zeilstar@xs4all.nl 

 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

25 december 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Kerstfeest 

Zaterdag 31 december 19.30 uur ds. Jurjen Zeilstra Oudjaarsavond 

Zondag   1 januari 10.00 uur drs. Jan Greven Nieuwjaar 

Zondag   8 januari 10.00 uur ds. Petra Barnard  

Zondag 15 januari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt actuele informatie over 
de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan dit scherm staan de 
recente Nieuwsflitsen. Met het sturen van een email-bericht 
aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl kunt u 
verzoeken om uw email-adres aan de distributielijst te laten 

toevoegen. Zó blijft u geïnformeerd over wat er tussentijds te melden is vanuit 
onze Dorpskerk. 
 

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. 
 

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

 

Scan met uw mobiele telefoon deze QR-code.  
U komt dan direct op de website van de Protestantse Gemeente 
te Blaricum: www.protestantsegemeenteblaricum.nl 

 

Kerst met ds. Jurjen Zeilstra 
 

Een nieuwe film met ds. Jurjen 
Zeilstra, “Kerst 2022 in de 
Dorpskerk” staat op de 
welkompagina van onze website. 
 
Daar staat ook de eigen blog van 
onze predikant onder de titel; 
 “Jurjen schrijft”. 

 

Afbeelding voorzijde 
 

Natale (fresco) 1303, Giotto di Bondone, Capella Scrovegni, Padua Italië 

 
  

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Agenda Dorpskerk vanaf zondag 18 december 2022 
 

19 december tot 8 januari 2023: je kunt zo binnenlopen zonder reservering 
om de mooiste kerststal van Nederland te zien in 
museum Catharijneconvent te Utrecht. Laat je 
betoveren door deze prachtige stal met ruim 
vijfhonderd schitterende kerststalfiguren. Het zijn 
echte museumstukken; afkomstig uit de 
achttiende eeuw uit de Italiaanse stad Napels. 
“Naast Jozef, Maria en het kindje Jezus is een 
bonte verzameling aan types te vinden; van 

marktkooplui, muzikanten, dronkenlappen tot zwervers aan toe. En wat te 
denken van heuse olifanten en struisvogels die zijn meegekomen met de 
koningen”, schrijft het museum over de imposante voorstelling. De kerststal 
wordt anno 2022 opgesteld in een Utrechts decor. Daarin staan onder andere 
de Domtoren, Sonnenborgh, de Winkel van Sinkel, het oudste huisje van 
Utrecht en natuurlijk de beroemde werfkelders en de Utrechtse bloemenmarkt. 
 

In ons buurdorp Laren is de volgende kerststalletjesroute te lopen, deze 
kerststalletjes blijven t/m Driekoningen, dus 6 januari, staan, vertelt Mieneke 
Bakker, de initiatiefneemster. 
 

 
 
 

[Vb] 
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