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Woord van Licht Vanmorgen lezen we het weer: “In het begin was 

het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in 

het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets 

ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was 

het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” Corinne Vonaesch 

heeft een embryo van licht geschilderd dat middenin het donker 

verschijnt. En ook al is maar een klein lichtje, het duister is er niet 

meer alomtegenwoordig door.  

En waar is dat Licht nu? Wordt het Woord nog gehoord? Of zwijgt God 

tegenwoordig?  

 

 

Corinne Vonaesch werd geboren in 1970 in Genève, Zwitserland, 

waar ze nu nog steeds woont. Op de middelbare school koos ze 

beeldende kunst als hoofdvak en daar onderzocht ze voor het eerst de 

werking van kunstzinnige expressie. Ze koos ervoor psychologie te 

gaan studeren, terwijl ze haar kunstzinnige gaven verder zelf 

ontwikkelde. Ze kwam geleidelijk tot een eigen beeldende stijl vol kleur 

en contrast. Sinds 2001 heeft ze haar werk op verschillende 

tentoonstellingen wereldwijd geëxposeerd.  
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Kerstjubel 
 

lied 477  Komt allen tezamen - vers 1, 4 en 5    

Lied 473  Er is een roos ontloken     

 

Cantorij  Ding Dong – Ragtime Carol Cristopher Tambling  

 

Lied 498  Bethlehem, o uitverkoren stad - vers 1 ,3 en 5   

Lied 481  Hoor, de engelen zingen de eer - vers 1 en 3  

 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling: Be still for the presence of the Lord - 

Christopher Tambling (1964-2015) 

 

Ondertussen worden de Tafel- en kerstkaarsen aan de Paaskaars 

ontstoken. 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Gebed van toenadering  

 

Antifoon: 1 voorzang, 2 allen        tekst: Jesaja 9: 5 ‘Puer natus est’ nr. 467c 

 

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. 

 

Psalm 98 vers 3 en 4 

aansluitend herhalen wij de antifoon 

- wij gaan zitten - 

 

Kyriegebed afgesloten met: 

Kyrie en Gloria uit de Jozefmis van Cor de Jong (zie bijlage) 

 

Gebed van de zondag 
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v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 

 

De heilige Schrift 
 

Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij: 

 Heer, blijf bij ons, neem ons mee. 

 Geef uw woord, uw licht, uw zegen. (2x) 

Eerste lezing  Hebreeën 1: 1-12 

 

Epistelmotet  Romeinen 10: 15 en 18 

 
How lovely are the messengers  
that preach us the gospel of peace!  
To all the nations is gone forth  
the sound of their words,  
to all the lands their glad tidings. 

 
Welkom zijn zij die goed nieuws 
verkondigen. 
Hun roep klinkt over heel de aarde, 
hun woorden tot de uiteinden van de 
wereld.

muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
uit: oratorium Paulus, nr. 26 

 

Evangelielezing Johannes 1: 1-14 

 
Lied 474 vers 1, 3 en 4 

  

Uitleg en verkondiging 

 

Cantorij Unto us a child is given - Daniël Rouwkema (1974) 

 
Unto us a Child is given,   Ons is een Kind gegeven, 
Christ our Saviour brings release;  Christus onze Zaligmaker komt ons verlossen; 
Counsellor, eternal Father,   Raadsman, eeuwige Vader, 
God made man and Prince of Peace. door God mens gemaakt en Vredevorst. 
 
Born of Mary, gentle Virgin,   Geboren uit Maria, een bekoorlijke Maagd, 
by the Spirit of the Lord;   door de  Geest van de Heer; 
From eternal ages spoken:   zoals eeuwen geleden voorzegd 
This the mighty Father’s Word.  Door het Woord van de almachtige Vader. 
 
Love and truth in him shall flow’r,  Liefde en waarheid zullen in hem bloeien 
from his strength their vigour take. en uit zijn kracht hun energie ontlenen. 
Branches that are bare shall blossom; Kale takken zullen bloesem dragen; 
Joy that slept begins to wake.  Vreugde die nog sliep begint te ontwaken. 
 
Praise the everlasting Father  Prijst de eeuwige Vader 
and the Word, His only Son.  en het Woord, Zijn enige Zoon. 
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Praise them with the Holy Spirit,  Prijst hen met de Heilige Geest,  
perfect Trinity in One!   in volmaakte Drie-eenheid. 

Naar Jesaja 9. 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

Collecten: De 1e rondgang is voor Vluchtelingenwerk Oegstgeest 

De 2e rondgang is voor het plaatselijk kerkenwerk 

 

Muziek: Variaties over 'Gelobet seist du, Jesu Christ' (lied 470)- Georg 

Böhm (1661-1733) 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Gebed over de gaven 

Voorbede 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:  

 

Doe lichten over ons uw aangezicht.  Lied 368 c 

 

 

Stil gebed  
 

Onze Vader    t. NBV, m. Gert Landman 

 
 

 

 

Zending en zegen 
- wij gaan staan - 
 

Slotlied  487 

 

Zegen 

v: … 

allen:    Amen Lied 429 c
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Muziek: a)In dulci jubilo, b)Puer natus natus in Bethlehem - Johann 

Gottfried Walther (1684-1748) 

 

 

 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 

 

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten. 
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