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Intro ‘Als alles duister is…’

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Declamatie 1

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Samenzang ‘Komt allen tezamen’ en ‘Joy to the world’

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Joy to the world, the Lord is come!
Let earth receive her King;
let ev’ry heart 
prepare him room
and heav’n and nature sing,
and heav’n and nature sing,
and heav’n, and heav’n and nature sing.

Albert van Dalfsen (06-15624724) of Elise van Dalfsen 
(06-24180346) Buffelstraat 165 Rotterdam.

Hartelijk welkom bij de online diensten in de Laankerk:

25 december 2021 10:00 uur (online kinderkerstfeest
26 december 2021 10:00 uur en 16:30 uur. (2e kerstdag)
31 december 2021 19:30 uur (oudjaarsdienst)
1 januari 2022 10:00 (nieuwjaarsdienst)

Informatie Bijbelcursus: a.roozendaal@laankerk.nl

Voor de online diensten verwijzen wij u naar de website 
van de Laankerk: www.laankerk.nl
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Heeft u vragen naar aanleiding van 
deze dienst of wilt u iets met ons 
delen neem dan contact op met:



He rules the world with truth and grace
and makes the nations prove
the glories of 
his righteousness
and wonders of his love,
and wonders of his love,
and wonders, wonders of his love. 

Opening

Welkom en gebed

Declamatie 2

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest 
van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en 
de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen 
was het avond geweest en het was morgen geweest:
de eerste dag. (Genesis 1:1-5)

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens 
tot een levend wezen. (Genesis 2:7)

‘Die Himmel erzählen’ (Uit: Die Schöpfung, J. Haydn)

Chor: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk zeigt an das 
Firmament. 
Gabriel, Uriel, Raphael: Dem kommenden Tage sagt es der Tag; die Nacht, die  
verschwand, der folgenden Nacht. 
Chor: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk zeigt an das 
Firmament. 
Gabriel, Uriel, Raphael: In alle Welt ergeht das Wort, jedem Ohre klingend, keiner 
Zunge fremd. Chor Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk 
zeigt an das Firmament. 

Koor: De hemelen verkondigen de lof van God en het firmament toont het werk van 
zijn handen. 
Gabriël, Uriël, Raphaël: De stervende dag vertelt het de komende dag; de nacht, die 
verdween, de volgende nacht. 
Koor: De hemelen verkondigen de lof van God en het firmament toont het werk van 
zijn handen. 
Gabriël, Uriël, Raphaël: Door heel de wereld gaat het woord, weerklinkt in ieder oor en 
is voor geen mond onbekend. 
Koor: De hemelen verkondigen de lof van God en het firmament toont het werk van 
zijn handen.

Declamatie 3 

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij 
eten,maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God 
gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was 
voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te wor-
den; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar 
was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij 
naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.

Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van 
het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht 
en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
(Genesis 3: 2,3,6,7,14,15)

Samenzang Psalm 130:1 en 4

Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden;
O HEER, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig’ oren,
Daar ‘k in mijn druk versmacht.



Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij. 

‘Comfort Ye’ (Uit: The Messiah, G.F. Handel)
 
Comfort ye, comfort ye My people, saith your God. Speak ye comfortably to  
Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplish’d, that her iniquity is 
pardon’d. The voice of him that crieth in the wilderness, “Prepare ye the way of the 
Lord, make straight in the desert a highway for our God.”

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,spreek naar het hart van Jeruzalem
en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is,
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.
Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE,
maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.
(Jesaja 40:1-3)

Koorzang: ‘Nu laat U mij in vrede gaan’ 
(Tekst: Harold ten Cate - muziek: Adrian Roest)

Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.

Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.
 
Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!

Declamatie 4

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in  
Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was 
met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van 
de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees  
gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen 
zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de 
betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, 
Maria, want u hebt genade gevonden bij God.En zie, u zult zwanger worden en een 
Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 
David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Lukas 1:26-33)

‘Magnificat’ (Uit: Magnificat, J.S. Bach BWV 243)

Magnificat anima mea Dominum (Mijn ziel prijst en looft de Heer!)

Declamatie 5

En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat 
heel de wereld ingeschreven moest worden.
Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.



Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van 

David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 

om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren 

zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem 

in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lukas 2:1-7)

Meditatie F. Van Binsbergen ‘Als de liefde niet bestond’

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 

3:16)

Koorzang ‘God so loved the world’

(Uit: The Crucifixion, J. Stainer)

God so loved the world, that He gave His only-begotten Son, that whoso believeth in Him 

should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to 

condemn the world; but that the world through Him might be saved. Amen.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroorde-

len, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Declamatie 6

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aar-

de waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, 

het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die 

voor haar man sierlijk gemaakt is.En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, 

de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en 

God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, 

en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 

Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle 

dingen nieuw… (Openbaring 21:1-5a)

Koorzang: ‘Achter de wolken’
(Tekst: Frits Deubel - muziek: Marco den Toom)

Achter de vergrijsde wolken
van het tijdelijk bestaan
zal de schoonste aller lichten
eens in volheid open gaan
en er zal een stad verrijzen
rijker dan op aard’ bestond
met de schitterendste schatten
die geen sterveling ooit vond

Jeruzalem, hoe droomt mijn hart
mijn God daar eens t’ontmoeten
Ik kan soms wenen om die dag
dat ik hem zal begroeten

Heimwee laat mijn ziel verzuchten
was ik heden in die stad
Dan pas zal ik echt beseffen
hoe God mij heeft lief gehad
Door ’t profetisch woord
heeft hij mij het Jeruzalem beloofd
waar ik eind’lijk mag aanschouwen
hem, in wie ik heb geloofd

Jeruzalem, hoe droomt mijn hart
mijn God daar eens t’ontmoeten
Ik kan soms wenen om die dag
dat ik hem zal begroeten

Achter de vergrijsde wolken
komt de Godsstad reeds in zicht
Nu reeds word ik in vervoering
boven ’t aardse uitgelicht
Hemelklanken spreiden vrede
als ‘k door gouden straten ga
en ik juichend, welgeborgen
voor God zelf, mijn schepper sta

Jeruzalem, hoe droomt mijn hart
mijn God daar eens t’ontmoeten
Ik kan soms wenen om die dag
dat ik hem zal begroeten



Jeruzalem, hoe droomt mijn hart
mijn God daar eens t’ontmoeten
Ik kan soms wenen om die dag
dat ik hem zal begroeten
dat ik hem zal begroeten

Sluiting

Samenzang ‘Ere zij God’

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Collecte voor de Voedselbank

Scan de  QR-code om te betalen voor de collecte

Scan de QR-code om te betalen voor Collecte

Voedselb. Kerstnachtdienst.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 23 november 2023.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=PKQK2f

91Q6uGPsqQvurSJw

Heeft u ineens 
ook zo’n trek...?

OLIEBOL KLASSIEK
€ 0,65 P.ST     ........................ STUKS

OLIEBOL (ZONDER ROZIJNEN)
€ 0,65 P.ST     ........................ STUKS

APPELBEIGNET
€ 1,30 P.ST     ........................ STUKS

PUDDINGBROODJES 
€ 1,00 P.ST     ........................ STUKS

SALADE (600 GRAM)    ........................ STUKS
€ 5,50 P.ST

ZACHTVOCAAT (600 GRAM)    ........................ STUKS
€ 7,00

VUL UW ADRESGEGEVENS IN OP DE ACHTERKANT

in een verse oliebol?
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Lever uw bestelling in voor 30 december 2020 in de verzamelbus 
bij de ingang van de kerk. U kunt uw bestelling ook mailen naar: 

oliebol@laankerk.nl

Of bestel online op: www.laankerk.nl >> oliebollenactie

U kunt uw bestelling “coronaproof” afhalen op: Vrijdag 
31 december van 09:30 tot 11:00 uur. Onze oliebollenkraam staat 

vóór de Laankerk, IJsselmondselaan 340, Kralingseveer.

Liever laten bezorgen? Geef dit aan bij uw bestelling! (+€2,00)

Hartelijke bedankt en tot ziens, 
Joost & Barbera Boom 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar:
06-28901928

BESTELINFORMATIE OLIEBOLLEN

NAAM: .......................................................................................................................

ADRES: ......................................................................................................................

POSTCODE: ............................................................................................................

WOONPLAATS: .....................................................................................................

TELEFOONNUMMER: .........................................................................................

EMAIL: .......................................................................................................................

    AFHALEN          BEZORGEN (+ €2,00)

BEDANKT VOOR UW BESTELLING!U
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