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Protestantse Gemeente Ede - Noorderkerk 

2e Kerstdag - 26 december 2021 – 10.00 uur 
Voorgangers: ds. Gerben Westra, ds. Theo Pieter de Jong,  
ds. Egbert van Dalen en ds. Jan-Peter Prenger. 
Met medewerking van de Beatrixcantorij o.l.v. Margret Spelt. 

 

Welkom. Goed dat je hier bent vanochtend! Aanwezig in de kerk of via de 
livestream nu of later met ons verbonden. 

 

Bij de dienst: Vier PGE predikanten nemen ons 
mee in het kerstverhaal aan de hand van 
bijzondere kerstliederen, gezongen door 4 
zangers van de Beatrixcantorij o.l.v. Margret 
Spelt. Anton Kanis bespeelt het orgel en Margret 
Spelt de vleugel.    

Muziek voor de dienst 
 

WIJ BEREIDEN ONS VOOR  

(we gaan staan) 

 
Groet - ds. Jan-Peter Prenger 
 
V:  Onze hulp in de naam van de Eeuwige 
Allen:  SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE 

V:  Uit het donker hier gekomen zoeken wij U  en wij bidden: 

Allen:   KOM MET UW LICHT IN ONZE HARTEN 

V:  opdat dat Licht werkelijkheid wordt in ons leven 

Allen:   EN WIJ LICHT UITSTRALEN 

V:  in onze woorden 

Allen:  EN IN ONZE DADEN. AMEN 

 
De kaarsen worden aangestoken door de 
ouderling van dienst Mariëlle Tempelman 
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Lied 503:  Wij staan aan een kribbe - vers 1, 2 en 3 

2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
 De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
 dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,  
 wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 

3.  Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
 van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
 Die is deze herder tot eerste tehuis; 
 en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
      (we gaan weer zitten)

      

DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN, VERBEELD EN OVERDACHT 
 

Hoor de herders, hoe ze Hem loven - ds. Theo Pieter de Jong      

 

Zingen Lied 472: Coupletten door de cantorij, refrein: allen. 
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2.  Zie de wijzen, hoe ze reizen, 

 om Gods Zoon met goud te prijzen, 

 onze Heer eer te bewijzen, 

 mirre en wierook uit hun paleis. 

 God onze hoogste majesteit 

 deed in deze tijd 

 zijn woord de mensen zoeken. 

 Een meisje geeft Hem levenslicht 

 en zie, Hij ligt 

 gebonden in de doeken, 

 in de kribbe vindt gij Hem 

 in Bethlehem ter stede 

 die allen zal bevrijden hier beneden. 
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3.  Zing nu mede met Maria, 
 zing nu gloria halleluja, 
 zing met alle engelen mede 
 voor de Heer die Jezus heet! 
 Toen zong het hele hemelkoor 
 de hemel door: 
 Aan God de Vader ere 
 en vrede zal van nu voortaan 
 in Jezus’ naam 
 op aarde gaan regeren. 
 In de mensen, in zijn volk, 
 heeft God een welbehagen, 
 nu heeft het aangename uur geslagen. 

 

 

 

 

 
 

4.  Lieve mensen, allen samen, 
 zingt nu blij te moede amen, 
 want wie zijn Gods erfgenamen? 
 Gij en ik in Jezus’ naam! 
 De herders gingen toen op weg, 
 zoals gezegd, 
 om Davids Zoon te vinden 
 en ’t woord te zien dat is geschied 
 en vrede biedt 
 aan alle mensenkinderen. 
 Zij kwamen aan in Betlehem 
 en hebben Hem gevonden 
 die heel de wereld redden zal van zonde! 
 

       Allen:     Davids Zoon, ja Davids Zoon, Gods vlees en bloed, 

        die de mens in nood en dood herleven doet. 
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In the bleak midwinter  - Yolanda Voorhaar namens de Cantorij 
 
Cantorij zingt: In the bleak midwinter van Harold Darke (1888-1976) 

 
In the bleak mid-winter 
Frosty wind made moan, 
Earth stood hard as iron, 
Water like a stone; 
Snow had fallen, snow on 
snow, 
Snow on snow, 
In the bleak mid-winter 
Long ago. 
 
Our God, Heaven cannot hold Him 
Nor earth sustain; 
Heaven and earth shall flee away 
When He comes to reign: 
In the bleak mid-winter 
A stable-place sufficed 
The Lord God Almighty, 
Jesus Christ. 

Enough for Him, whom cherubim 
Worship night and day, 
A breastfull of milk 
And a mangerfull of hay; 
Enough for Him, whom angels 
Fall down before, 
The ox and ass and camel 
Which adore. 
 
What can I give Him, 
Poor as I am? 
If I were a shepherd 
I would bring a lamb, 
If I were a wise man 
I would do my part, 
Yet what I can I give Him, 
Give my heart. 

 

Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 

- ds. Egbert van Dalen 
 

Soms breekt uw licht door - ds. Jan-Peter Prenger 

 

Zingen Lied 493:  
Soms breekt uw licht 
in mensen door onstuitbaar 
zoals een kind 
geboren wordt. 
 
Gedenk de mens 
die wordt genoemd uw kind 
uw koninkrijk uw licht. 
 
Geen duisternis 
heeft ooit hem overmeesterd. 
Geen duisternis 

heeft ooit hem overmeesterd. 
Gedenk ons die als hij 
geboren zijn eens en voorgoed, 
die uit zijn mond 
uw naam hebben gehoord 
 
die moeten leven 
in de schaduw van de dood 
die moeten leven 
in de schaduw van de dood 
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Christ triumphant, ever reigning – ds. Gerben Westra 
  

     Zingen uit Church Hymnary – Fourth edition, nr. 436 
1.  Christ triumphant, ever reigning, 
 Saviour, Master, King! 
 Lord of heaven, our lives 

 sustaining, 
 hear us as we sing: 
 Yours the glory and the crown, 
 the high renown, the eternal 

 name. 
 

2.  Word incarnate, truth revealing, 
 Son of Man on earth! 
 power and majesty concealing 
 by your humble birth: 
 Yours the glory... 

 
3.  Suffering servant, scorned, ill - 
 treated,victim crucified! 
 death is through the cross 
 defeated, sinners justified: 
 Yours the glory... 

   4. Priestly king, enthroned for 
 ever 

   high in heaven above! 
    sin and death and hell shall 
 never 
    stifle hymns of love: 
    Yours the glory... 
 
 
   5.  So, our hearts and voices 
 raising 
    through the ages long, 
    ceaselessly upon you gazing, 
    this shall be our song: 
    Yours the glory... 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 

 

Collecte: bij de uitgang 

 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
- ds. Theo Pieter de Jong 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied: lied 506  
1: allen, 2: vrouwen, 3: mannen, 4: allen 
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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! 

 

     Zegen - ds. Gerben Westra 
 
 

     Muziek na de dienst 
De bloemen gaan naar ds. Agnès 
Gilles, die vandaag jarig is, met de hartelijke felicitaties van de gehele 
Protestantse Gemeente Ede.   

 
Aan deze dienst werken mee:  
Koster: Marjan Adams,  Fenno Bolks 
Opname: Mariëlle en Auke Jellema  
 
Collecte voor Winteropvang door Leger des Heils 
Het Leger des Heils helpt dak- en thuisloze mensen met directe praktische hulp. 
Vaak spelen meerdere problemen tegelijkertijd, veelal verslaving, schulden en/of 
psychiatrische problemen. Zij zoeken zelf geen hulp, eerder mijden zij contact met 
hulpverleners. Juist ook in deze wintermaanden zoekt het Leger des Heils deze 
mensen op. Op straat, onder de brug of in het bos. En helpen de mensen met 
koffie, soep, een warme deken en een goed gesprek. Zo ontstaat contact en 
maken mensen kennis met hulpverlening. Help mee, doe een gift! U kunt uw 
bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken op rekening NL11 INGB 0000 8675 
84 te name van Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van 'Zondag 
26 december, collecte Leger des Heils'. 

 
Bekijk de dienst via de livestream > kerkdienst live kijken: 

https://ede.protestantsekerk.net/vieren 

  

https://ede.protestantsekerk.net/vieren

