
Trefpuntkerk Glimmen 

Liturgie voor Kerstochtend 2020 

 

 

Voorganger:  ds Wouter Slob 

Organist/ pianist:  Chris van Bruggen 

Zanggroep:  Dali Todria, Henriëtte van der Kamp, Jan Beijert 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Ontsteken van de kaarsen 

 

Zingen ZZZ 199B – Licht, ontstoken aan de nacht 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 98: 1, 4 

 

Gebed 

 

Zingen: Lied 477: 1, 3, 4 - Komt allen tezamen 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Zingen: Lied 322: 1, 2 - Die chaos schiep tot mensenland 

 

Lezing: Jesaja 52: 7-10 

 

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt 

en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ Hoor! 

Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen 

ogen: de HEER keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de 

HEER troost zijn volk, hij koopt Jeruzalem vrij. De HEER ontbloot zijn heilige arm ten 

overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.  

 

Zingen: Lied 473: 1, 3 - Er is een roos ontloken 

 

  



Lezing: Johannes 1: 1-14 

 

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.  

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om 

van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, 

maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar 

de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch 

kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren 

hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het 

voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze 

geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.  

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en 

wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.  

 

Zingen ZZZ 591 – Uw woord, dat de eeuwen voorziet 

 

Preek 

 

Muziek 

 

Zingen: Lied 326: 1, 4, 5, 6 - Van ver, van oudsher aangereikt 

 

Gebeden 

 

Slotlied: Lied 474: 1, 2, 3, 4 - Loof God, gij christenen, maak hem groot 

 

Uitzending en zegen 

 

Zingen: Lied 487  - Eer zij God in onze dagen 

 

 

 


