
 

Kerst  
Licht der wereld in ons midden 

 
25 december 2022 Lutherse Gemeente Zwolle 



2 
 

Bij de icoon op de voorpagina, Moeder Gods 'Stam van Jesse'. Griekenland, 19e eeuw: 
De Moeder Gods is tronend afgebeeld, ze heeft het Christuskind op schoot. Achter de 
Moeder Gods is een boom te zien, waarin de voorvaderen en familie van Christus 
gezeten zijn. Te herkennen zijn onder meer koning David en Johannes de Voorloper. 
Elke heilige draagt een schriftrol en een aantal ook een attribuut. Onderaan de boom 
ligt Jesse te slapen. De iconografie verwijst naar Jesaja 11:1:Want er zal een Twijgje 
opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht 
voortbrengen. 
Tijdens de kerstviering is deze icoon ook in de kerk – in bruikleen van Joost en Liesbeth 
Heutink-van Es 

 
Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden we ons voor op de dienst. 
Lied 479 ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’  
 
Welkom  
 
Voorbereiding 
ouderling: Hier zijn wij bijeen in de Naam van de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest. 
GEMEENTE: AMEN 
ouderling:  Onze hulp is in de Naam van de Levende 
GEMEENTE:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
ouderling:  In het begin was het woord.  
 En het woord was God. 
GEMEENTE:  ZO WOORDELIJK BENT U TE VERSTAAN, O GOD,  
 ZO AANWEZIG IN UW WOORD. 
ouderling:  In het woord was leven  
 en het leven was het licht voor de mensen. 
GEMEENTE:  U BENT IMMANUEL – GOD MET ONS. 
ouderling:  Het woord is mens geworden  
 en heeft bij ons gewoond. 
GEMEENTE:  WOON IN ONS MIDDEN,  
 HAAL ONS WEG UIT HET DONKER. 
ouderling:  Vol goedheid en waarheid bent U,  
 Woord van den beginne. 
GEMEENTE: WEES ONS WOORD VAN LEVEN, 
 WEES HET LICHT VOOR ONS LEVEN.  
 SCHIJN IN ONZE DUISTERNIS. 
ouderling:  Amen 
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Introïtuspsalm: Psalm 98:1, 3 ‘Zing een nieuw lied’  
De kaarsen worden door één van de kinderen aangestoken. 
 
Kyrie. Gesproken en gezongen met lied 470 ‘Gods eigen zoon in majesteit: 2 

cantorij,  4 en 5 allen.  
Gloria: Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’: 1 cantorij, 2 en 3 allen. Refrein 

steeds door allen.  

 
Groet  

 
 
Instrumentaal moment 

 
Gebed 

Voorganger:  ... in Christus’ naam 
Gemeente: Amen 

 
Kinderen in het midden  

 
Lezing Eerste Testament: Jeremia 23, 5 en 6 
Cantorij: Es ist ein Ros entsprungen – Hugo Distler (1908-1942) 
 
Evangelielezing Matteus 1,18-25 

Aankondiging. Allen gaan staan. 
Psalmwoord 

Evangelielezing Matteus 1,18-25 
 
 
 



4 
 

 
Lied 505 ‘In de nacht gekomen’  
 
Verkondiging  
 
Muzikaal moment  
 
Lied 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’. Tijdens dit lied komen de  
 Kinderen terug uit de kindernevendienst. 
 
Afkondigingen  
Iedereen is welkom rondom de tafel. Bij het avondmaal worden brood en wijn gedeeld 
in een kring rondom de tafel. Op aangeven van de koster of coördinator kan een ieder 
in de kring plaatsnemen. Het is fijn als het een mooie kring is waarin iedereen ruimte 
heeft. 
In de eerste kring zijn kinderen en hun ouders genodigd, aangevuld met overige 
kerkgangers. Indien u een glutenvrij dieet hebt, kunt u rechts naast de predikant gaan 
staan.  
Wijn wordt in de grote kelk geschonken en druivensap in de kleine.  
Uw hostie, die u aangereikt krijgt door de predikant, kunt u dopen in de kelk met wijn 
of druivensap, gedragen door een diaken. U kunt aangeven welke kelk bij u hoort.  
Uit de beker wordt niet gedronken.  
De kring wordt afgesloten met een zegenbede, waarna u weer op uw plaats kunt 
gaan zitten. 
 

Collecte 
 
Gebeden 
Dankgebed voor de gaven, voorbeden. Acclamatie: Lied 368c ‘Doe lichten 

over ons uw aangezicht.’ 
 
Credo: Lied 501 ‘Als een ster’. Staande 
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Prefatie 

 
Lofprijzing   
 
Sanctus 
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Avondmaalsgebed 

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; geef ons heden ons 
dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 

 
 
Inzettingswoorden. Staande 
 
Agnus Dei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vredeswens. Wij wensen elkaar vrede toe met een gebaar van nabijheid. 
 
Nodiging Wij delen brood en wijn. 
 
Musica sub communione 

Cantorij: In The Bleak Midwinter – Harold Darke (1888 – 1976) 
Muziek voor orgel, fluit, klarinet en viool  
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Dankzegging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebed 
 
Lied 477 ‘Komt allen tezamen’ vers 1, 4 en 5  
 
Zending en zegen 

 
 
Zegen  

 
Cantorij: Carol of the Bells – Mykolaiv Leontovich (1877-1921) 
 
Na de viering is iedereen welkom in het warme gemeentecentrum om koffie 
en thee te drinken op deze kerstmorgen. En om elkaar daar te ontmoeten.  
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Komende week: 
Op donderdag 29 december, tussen 15.30 uur en 17.00 uur: thee- en koffiedrinken in 
het gemeentecentrum. De gastvrouwen van die dag zijn de vrouwen uit de Oekraïne. 
Zij bakken oliebollen met bessen, volgens vertrouwd Oekraïens recept. U kunt ze ook 
kopen om mee naar huis te nemen voor op Oudejaarsavond. De opbrengst gaat naar 
een voedselbank in de Oekraïne, die gerund wordt door een vriendin van een van onze 
gastvrouwen. Wees van harte welkom! 
 
Op vrijdag 30 december, van 13.30 tot 15.30 uur is er een kindermiddag met 
knutselen, spelletjes, toneel en …. Pannenkoeken! Alle kinderen en hun ouders, 
grootouders, vrienden en vriendinnen welkom. Een collecte is er voor het diaconale 
project. 
 
Op zondag 1 januari 2023 om 10.00 is de viering. Het afscheid en de bevestiging van 
ambtsdragers vindt later in januari plaats. Na de viering is er alle tijd om elkaar heil 
en zegen voor het jaar 2023 toe te wensen. 
 
Aan deze kerstviering werkten mee 
Ambtsdrager van dienst: Hanneke Buurman;  
Cantor: Luuk Schuurman;  
Cantorij o.l.v. Luuk Schuurman; 
Fluit: Mariska van der Vaart;  
Kindernevendienst: Hanneke van Kooten;  
Klarinet: Karin Vrieling;  
Koffie en thee: Joke Bosman en Everdien Sanderman;  
Koster: Hermen Jan Jansen;  
Lector: Johanna Wildeman;  
Orgel: Bart Lip, Luuk Schuurman;  
Viool: Ineke te Winkel;  
Voorganger: Ds Margo Jonker 
En vele anderen t.b.v. oppas, bloemen, kerstboom, streamen van de dienst, liturgieën 
maken, etc.  
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