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Welkom op Kerstmorgen in de Amersfoortse Zwaan, ook als u on-line 

verbonden bent! In deze kerk is al meer dan 700 keer kerst gevierd. Elk jaar 

wil het verhaal van de geboorte van het Kind opnieuw gehoord worden, als 

hoopvol en vreugdevol Woord van God voor ons leven.  

Na deze viering bent u welkom om elkaar gezegend kerstfeest te wensen, 

met koffie en kerstbrood.  

 

 

 

 

 

De klok wordt geluid. 
 
Muziek  Voluntary in D-major John Stanley (1712-1786) 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken met licht van de Paaskaars. 
 
Refrein (1e keer 1x voorgezongen) 

 
 
v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft!     
a. Jezus Christus… 
 
v. Een kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven 
  Messias, Vredevorst is zijn naam. 
a. Refrein 
 
v. Zing voor de Eeuwige een nieuw lied, 
  om zijn trouw, om de wonderen die Hij deed! 
a. Refrein 
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Lied 477  

 

 
 
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…. 
 
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… 
 
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… 
 
 

Gebed om erbarmen voor alle mensen en voor heel de wereld 
 
v. …. 
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v. Voor wie op dit feest gekomen zijn met verdriet in het hart,  

bidden wij dat alle tranen worden afgewist! 
 

a. 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. 
 
v. Voor kwetsbare mensen in oorlog en op de vlucht,  

bidden wij om een veilige plek om te mogen leven! 
 

a. Die voor de wereld is te groot, 
 ligt hier in Maria’s schoot. 
 Hij is een kindje klein en teer 
 die alles onderhoudt als Heer. Kyrieleis. 
 
v. Voor wie zich wil inzetten voor het goede  
 bidden wij om wegwijzers en moedgevers! 

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

Lied 470, M. Luther, Wittenberg, 1524 
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v. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde, 
voor alle mensen die Hij liefheeft! 
 

 
 
Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 
 
Laat uw loflied samenvallen 
met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 
 
Aan de koning uitverkoren, 
uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 
Lied 468, tekst anoniem, rond 800, vertaling uit het Latijn J.W. Schulte Nordholt. 

melodie 14e eeuw Valentin Triller 
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v. gebed van de kerstmorgen 
g. AMEN 
 
 
Eerste lezing: uit Micha 5  
 
Uit jou, Betlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 
Daarna zullen wie er nog over zijn 
terugkeren naar de andere Israëlieten. 
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 
bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 
met de majesteit van diens verheven naam. 
Zij zullen veilig wonen, 
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
en hij brengt vrede. 
 
Muziek  Ein Kint gheboren te Bethlehem  

tekst anoniem, zetting uit een Luittabulatuur uit 1512 
 (Münchener Statsbibliothek) 

 
Een kint gheboren in Bethlehem verblidet alle Jerusalem 
Amor, amor! Quam dulcis est amor!* 
 
Die sone die nam die menscheit aen, 
die bi den vader comen can.  
Amor, amor! Quam dulcis est amor! 
 
Si leiden in een cribbekijn, des ewighen vaders sonekijn. 
Amor, amor! Quam dulcis ist amor! 
 
Die menschen in der eerden mede 
ende die ghelovighen creghen den vrede. 
Amor, amor! Quam dulcis est amor! 
 

* De liefde, de liefde, hoe zoet is de liefde! 

 



7 

 

Epistellezing: uit de eerste brief van Johannes, 1: 1-5 
 
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben,  
wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben,  
wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij:  
het Woord dat leven is.  
Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan,  
we verkondigen u het eeuwige leven,  
dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.  
Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u,  
opdat ook u met ons verbonden bent.  
En verbonden zijn met ons, is verbonden zijn met de Vader  
en met zijn Zoon Jezus Christus.  
We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 
Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen  
en wat we u verkondigen:  
God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. 
 
Lied 505 
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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. 
 
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. 
 

tekst: André Troost, melodie: Gustav Holst, ‘In the bleak midwinter’ 
 
 
De lezing van kerstmorgen uit het evangelie naar Johannes  
(allen staan) 
 
In den beginne was het woord 
en het woord was bij onze God 
en zelf God was het woord -  
al in den beginne was het God zo nabij. 
Alle dingen zijn door het woord geworden 
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. (…) 
Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, kwam naar de wereld. 
Het Woord was in de wereld - de wereld is erdoor geworden, 
toch heeft de wereld hem niet herkend. 
Hij kwam in eigen huis.  
Het heeft hem niet ontvangen. 
Maar allen die hem wel ontvangen hebben 
heeft hij het vermogen gegeven kinderen van God te worden, 
allen die zich toevertrouwen aan zijn naam, die dat bestaan. 
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Niet uit vlees en bloed, niet uit man en macht 
niet op eigen kracht zijn zij geboren - maar uit God. 
Het woord is vlees-en-bloed geworden  
en heeft bij ons zijn tent opgezet. 
Wij hebben zijn licht gezien 
het weegt op ons, het draagt ons, doorschijnt ons -  
toen konden wij alleen nog zeggen:  
hij is de eigen, enige zoon van de vader, vriendschap, waarheid. 
Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade. (...) 
Nooit heeft iemand God gezien. 
De eigen zoon, de enige, God,  
wiens wezen het is te zijn in de schoot van de vader –  
hij alleen is onze gids. 
 

 
 
 
Overweging 
 
Muziek  Uit het Weihnachtsoratorium, Cantate IV 
   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen 
auch den allerkleinsten Samen 
jenes strengen Schreckens ein? 
Nein, du sagst ja selber nein! 
Sollt ich nun das Sterben scheuen? 
Nein, dein süßes Wort ist da! 
Oder sollt ich mich erfreuen? 
Ja, du Heiland sprichst selbst ja! 

Mijn Heiland,  
boezemt uw Naam  
ook maar een greintje angst in? 
Nee, u zegt immers zelf nee. 
Moet ik het sterven nu vrezen? 
Nee, uw dierbare woord is daar! 
Of moet ik verheugd zijn? 
Ja, mijn Heiland, u zegt zelf ja. 
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Collecte: contant of digitaal 
Als kerk zijn we partner van twee projecten die kinderen op weg 
helpen. Vandaag is de collecte voor Stichting Leergeld.  
De opbrengst wordt 50/50 gedeeld met de Amersfoortse Zwaan.  

Doe een gift! (Dat kan uiteraard ook via de eigen bank: 
NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse Zwaan o.v.v. 
collecte kerst 2022) 
 
 

 
Lied 475: allen    

               
 
solo   Voor ik als kind ter wereld kwam, 

zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 
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allen  Temidden van de nacht des doods 
zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
O zonlicht, mild en mateloos, 
uw gloed heeft mij genezen. 
O zon die door het donker breekt 
en ’t ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen. 
 

tekst Paul Gerhardt, melodie J.S. Bach 

 
 
Voorbeden, telkens afgesloten met:  
 
v. ….zo bidden wij samen:  
a. HEER, WEES ONS LICHT 
 
Gebed aan tafel 
 
v. De Heer zal bij u zijn! 
g. DE HEER ZAL U BEWAREN 
v. verheft uw harten! 
g. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 
v. laten wij danken de HEER onze God! 
g. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN! 
 
Ja het past ons, God, om U te danken en te zegenen  
want Gij zijt in onze wereld gekomen,  
als brood voor wie hongeren, als wijn van het feest,  
een nieuw verbond met mensen.  
U danken wij om Jezus, Kind van Bethlehem. 
Geboren in de stal is Hij onze koning,  
het Licht dat over ons is opgegaan  
en dat geen duisternis ooit kan overmeesteren.  
Hij heeft laten zien hoe ver zijn liefde ging  
toen hij op de avond voor zijn dood  
met zijn leerlingen maaltijd hield,  
een brood nam, U zegende, het brak en deelde en zei:  
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor jullie. 
Daarna nam Hij de beker en sprak de dankzegging daarover uit. 
Hij gaf hem rond aan zijn leerlingen met de woorden:  
Dit is de beker van het nieuwe verbond: mijn levensbloed,  
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vergoten tot vergeving.  
Zo vaak je uit deze beker drinkt, doe het tot mijn gedachtenis. 
 
v. En wij die nu het brood breken en de beker met elkaar delen 
g. WIJ ZIJN HET DIE VERKONDIGEN  

DE DOOD VAN ONZE HEER, TOTDAT HIJ KOMT! 
v. Maranatha!  

Gezegend die zal komen in de naam van de HEER! 
g. HOSANNA VOOR DE ZOON VAN DAVID! 
 
 
Bijeen op deze dag van het licht bidden wij: 
Laat over onze wereld, over dit brood en deze wijn, en over ons  
uw heilige Geest komen.  
Neem weg wat ons weerhoudt om te knielen bij de kribbe,  
neem weg wat ons tegenhoudt om onze lege handen te openen  
en te ontvangen wat u ons wilt geven. 
Dan zal de wereld nieuw worden,  
een tuin van vrede, bloeiend in de winter,  
en wie dit ziet zal opnieuw geboren worden,  
niet uit eigen kracht, maar als zonen en dochters van U.  
Daarom bidden wij: 
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Nodiging  
Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen 
is van harte genodigd aan de Tafel van de Heer 
 

Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de 
hemel’ of ‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil 
de Heer bij u zijn', of: 'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof 
aanvaarden door ‘amen’ te antwoorden. Voor wie geen alcohol 
gebruikt is er druivensap in de kleine beker en er is ook 
glutenvrij brood. Laat het weten als u dat graag ontvangt. 
Wilt u liever geen brood en wijn ontvangen, dan kunt u op uw 
plaats blijven zitten (en u ook zo verbonden weten met de 
anderen) of naar voren komen om een zegen te ontvangen, dat 
kunt u aangeven door de handen gekruist voor de borst te 
houden. 

 
Muziek     Sonate B-dur | HWV 357 
     Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
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Lied 478 (allen staan) 

 

 
   

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,  
hoe men Hem in doeken bindt, 
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. 
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  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! 

 
t uit ‘Verscheyden Kersliedekens’, Emmerik 1645,  

m uit ‘Chants populaires des Flamands de France’, 1856 
 
v. zegen  
 

 
 
 
Allen gaan zitten voor de slotmuziek:  

Puer nobis nascitur (‘Ons is gheboren een Kindekijn’) 
Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621) 

 
 
 
  
 

 
 

GEZEGEND KERSTFEEST 

 

EN EEN HOOPVOL NIEUWJAAR ! 
 
 
 
 



16 

 

voorganger:   Diederiek van Loo  
orgel/klavecimbel:  Cees Willem van Vliet  
sopraan:    Paula Bär-Giese 
hobo:    Rijkje Plantinga 
cello:    Josefien van der Brug  
 
Op de voorkant:  
Geboorte van Christus, Cornelis de Vos (Antwerpen, 1585) 
   

INFORMATIE: www.amersfoortsezwaan.nl / www.stadsdominee.nl 
Wilt u de predikant spreken? Telefonisch: 06 40700966 of per mail 
dvanloo1000@gmail.com  
 
 
AGENDA DE AMERSFOORTSE ZWAAN   JANUARI 2023 
 
De kerk is op alle zaterdagen en zondagen van 12.00-15.00 uur open 
om binnen te lopen en een kaarsje aan te steken. 
 
7 januari, 16 uur: Een hoopvol verhaal om het nieuwe jaar mee te 
beginnen: Kees Bregman (docent pastoraat, coach en dominee in 
Soest) over het boek van zijn zoon Rutger Bregman: De meeste 
mensen deugen. 
 
14 januari, 16 uur: “Stalenkaart geloven”. In de internationale 
Gebedsweek voor de Eenheid willen we eens kijken welke 
verschillende kerkelijke tradities er zijn. En hoe ze doorwerken in de 
levens van mensen. Drie mensen vertellen iets over hoe ze hun eigen 
traditie ervaren, waar ze blij mee zijn en wat ze liever anders hadden 
gezien. Daarna ruimte voor gesprek. 
 
15 januari, 10 uur: In het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid 
is er een gezamenlijke viering in de Oud Katholieke Kerk op ’t Zand. 
 
21 januari, 16 uur: Muziek na de Markt: Spaanse muziek 
 
28 januari, 16 uur: Viering rondom een expositie over Maria 
Magdalena. M.m.v. het Zwaankoor. Zing je mee? Even opgeven via 
amersfoortsezwaan@gmail.com 
 


