
Kerstavonddienst 
Thema: “Vertrouwen”  

 

Martinikerk 
 

   24 december 2022, 19.45 uur 

 

  



Van harte welkom in deze Kerstavonddienst! 

Fijn dat u er bent. 

We wensen u een goede en gezegende dienst toe. 
 

Voorgangers: 
Ds. Dick Mak (overdenking), ds. Wim-Kees van Slooten (liturg),  
C’rienke Antuma (lector) en Lydia de Kok-Meeuse (gebed) 
 

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door: 

Het Gereformeerd Groninger mannenkoor 
o.l.v. Karel Stegeman 
Orgel - Janny de Vries 

Trompet - Joost Hettinga 
 

Voorafgaand aan de dienst 
 

• Samenzang 

1. Komt allen tezamen (NLB 477) 

  



2 De hemelse eng'len, 

riepen eens de herders, 

weg van de kudde naar 't schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, (3x) 

die koning. 

 

4 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, (3x) 

die koning. 

 

2. Bethlehem, o uitverkoren (NLB 498) 
(melodie: ‘Once in Royal David’s City’) 

  



2 In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn, 

in het land van licht noch luister 

zal Hij onze Redder zijn. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

4 Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 

Vorsten, heersers, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

5 ‘Ere in de hoge’ zingen 

alle engelen tezaam 

voor de herder der geringen 

tot de glorie van zijn naam. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

  



3 Joy to the World, the Lord is come 
 

 
 

2 Joy to the Earth, the Savior reigns 
Let all their songs employ 
While fields and floods, rocks, hills and plains 
Repeat the sounding joy 
Repeat the sounding joy 
Repeat, repeat, the sounding joy 

3 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 

 
  



• Welkomstwoord door de kerstavonddienstcommissie 

• Koor: 
Stille nacht 

(allen gaan staan) 

• Samenzang (wisselzang) 

U bent meer dan welkom (NLB 476 - melodie ‘Nu zijt wellekome’) 

 
(Allen) 

1. U bent meer dan welkom 
Jezus, lieve Heer 
U daalde uit de hemel op aarde neer 
U bent meer dan welkom Heer, 
Herstel uw schepping weer 
Zoveel is gebroken 
Wij zien Uw hand niet meer 
Kyriëleis 

 
(Koor) 

2. Herders in de velden  
Hoorden een nieuw lied 
Dat Jezus was geboren 
Zij wisten ’t niet 
“Reis langs deze straten 
En je vindt je Herder daar 
Bethlehem vindt vrede 
God maakt zijn woorden waar.” 
Kyriëleis 

 
(Allen) 

3. Wijzen uit het Oosten 
Reisden door de nacht 
Zij zochten onze Heiland 
Met diep ontzag 
Dure mirre gaven zij 
Met wierook en met goud 
Om dit Kind te eren de rots van ons behoud  
Kyriëleis 
 

• Moment van stilte, zegengroet en bemoediging 
(allen gaan zitten)  



• Samenzang:  

Komt verwondert u hier mensen (NLB 478) 

 
  



2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
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. 
 

4. 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. 

• Gebed 

• Koor: 

1. O kom, Immanuël (LvdK 125 - wisselzang) 

 (Koor) 

1.   O kom, o kom, Immanuël, 
 verlos uw volk, uw Israël, 
 herstel het van ellende weer, 
 zodat het looft uw naam, o Heer! 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 

 (Koor) 

2.   O kom, Gij wortel Isaï, 
 verlos ons van de tyrannie, 
 van alle goden dezer eeuw, 
 o Herder, sla de boze leeuw. 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 



(Allen) 

3.   O kom, o kom, Gij Oriënt, 
 en maak uw licht alom bekend; 
 verjaag de nacht van nood en dood, 
 wij groeten reeds uw morgenrood. 
 Wees blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 

2. Es ist ein Ros entsprungen 

• 1e lezing: Psalm 62 (NBV21) 

1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. 
Een psalm van David. 

2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, 
van Hem komt mijn redding. 

3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, 
mijn burcht, nooit zal ik wankelen. 

4 Hoe lang nog vallen jullie aan op één man 
en bedreigen jullie hem met de dood? 
Hij is als een muur die omvalt, 
als een wal die op instorten staat. 

5 Zij willen hem van zijn hoogte storten, 
de leugen is hun lust en hun leven, 
een zegenwens ligt op hun lippen, 
maar in hun hart verbergt zich een vloek. Sela 

6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, 
van Hem blijf ik alles verwachten. 

7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, 
mijn burcht, ik zal niet wankelen. 

8 Bij God is mijn redding en mijn eer, 
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. 

9 Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde, 
stort uw hart uit bij Hem, 
God is onze schuilplaats. sela 

10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, 
niets dan een leugen de mensenkinderen, 
in de weegschaal gaan zij omhoog, 
samen zijn zij lichter dan lucht. 

  



11 Vertrouw niet op geweld, 
op iets vluchtigs als geroofd bezit, 
ook al groeien geld en goed, 
houd je hart ervan vrij. 

12 Eenmaal heeft God gesproken, 
tweemaal heb ik het gehoord: 
‘De macht is aan God.’ 

13 U, Heer, bent liefdevol, 
U beloont ieder mens 
naar zijn daden. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Centraal in deze psalm staat de gedachte: “Want 

God is bij mij”. Het vertrouwen van de psalmist 

is meer dan de rust van een ongestoord bestaan. 



• Samenzang: (koor 2x, daarna allen 2x): 

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel 
  



• 2e lezing: Lucas 1: 26 t/m 38 (NBV21) 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Na-
zaret in Galilea, 

27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was 
nog maagd. 

28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent be-
genadigd, de Heer is met je.’ 

29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af 
wat die begroeting te betekenen had. 

30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft 
je zijn gunst geschonken. 

31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet 
Hem Jezus noemen. 

32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste wor-
den genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader 
David geven. 

33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en 
aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers 
nog geen gemeenschap met een man.’ 

35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. 
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd 
en Zoon van God. 

36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, on-
danks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 

37 want voor God is niets onmogelijk.’ 
38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u 

hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

Lucas 1: 1 t/m 7: De geboorte van Jezus 

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwo-
ners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 

2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Qui-
rinius over Syrië. 



3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 
plaats waar hij vandaan kwam. 

4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de 
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 

6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 
7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wik-

kelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er 
voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 

• Samenzang: Lofzang van Maria (NLB 157) 

 
  



2 Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 

• Koor: 

1. Away in a Manger 
2. Ik kniel aan uwe kribbe neer 

• Overdenking 
Thema: ‘Vertrouwen’ 
 

 
 

  



• Samenzang: 

Hoor de eng’len zingen d’eer (NLB 481) 

 
  



2 Hij, die heerst op 's hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 

Hoor, de eng'len zingen d’eer 

van de nieuw geboren Heer! 

 

3 Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de eng'len zingen d’eer 

van de nieuw geboren Heer! 

• Koor: 
Hallelujah (uit Messiah van Händel) 

• Gebed (Lydia de Kok-Meeuse) 

  



• Samenzang: Wat de toekomst brengen moge (NLB 913) 

 
 

2 Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom.  



4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 
 

(allen gaan staan) 

• Zegen 
 

• Samenzang: Ere zij God 

Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Ere zij God in de hoge (2x) 
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
In de mensen, in de mensen een welbehagen, 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge, 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

• Orgelspel 

========================================== 

• Deurcollecte 

Er is bij het verlaten van de dienst een deurcollecte bij de uitgang. 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor: 

Stichting INLIA 

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 
Asielzoekers. 

  



De stichting is een netwerkorganisatie van en voor geloofs-

gemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA 

is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor 

geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. 

Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en 

asielzoekers in nood. 

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam 
van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor 
asielzoekers en vluchtelingen in nood. 
INLIA is een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad 
Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot 
vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten. Samen tellen de 
stichtingen zo’n 50 beroepskrachten, een vijftal stagiaires en meer dan 100 
vrijwilligers. 

In de praktijk 
Afgelopen zomer zijn er in de Nieuwe Kerk in de binnenstad en in Het 

Pand in de Korrewegwijk opvangplekken gerealiseerd voor de opvang van 

vluchtelingen. Voor hen was geen slaapplek in Ter Apel. Op zaterdag 27 

augustus kwam de oproep van INLIA om plekken beschikbaar te stellen, 

op maandag 29 augustus werden de eerste vluchtelingen opgevangen. Dit 

duurde tot en met 10 september. 

 

Gedurende deze periode hebben ruim 30 vluchtelingen een tijdelijke 

veilige plek gevonden waar ruimte voor ze was om even op adem te komen. 

Een heel team van vrijwilligers heeft geholpen bij het realiseren van deze 

opvang. INLIA is tot op de dag van vandaag bezig met het onderbrengen 

van vluchtelingen die anders in Ter Apel buiten zouden moeten slapen. Dit 

doen ze op veel verschillende plekken door heel Nederland. 

Met uw bijdrage kunnen we in 2023 nog meer asielzoekers en 

vluchtelingen bijstaan. Dank u wel!  

https://www.inlia.nl/nl/verborgen-pagina-s/charter-van-groningen-tekst


Tikkie Kerstavond 

kerk050.nl/MKKERST 

Ook kunt u aan de collecte deelnemen door middel van: 
1  de collectebonnen van uw eigen kerkgenootschap 
2 Overmaken op IBAN-rekeningnr: NL08RABO0641134894 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Groningen; Omschrijving: MKKERST 
3 de Scipio- of GIVT-app (voor bezoekers die hiermee bekend zijn) 
4 het klikken op de link van de Tikkie website: 

https://kerk050.nl/MKKERST 
5 de hieronder opgenomen QR-code die naar de tikkie-website zal 

leiden 
De handelingen hiervoor zijn: 
- de afgedrukte QR-code hieronder met uw smartphone inscannen 

met de QR-scanner app 
- u wordt naar de Tikkie-website geleid. 
- het collectebedrag invullen en overmaken. 

 

 

 

 
Fijn dat u er was! Als u vragen heeft of door wilt praten over deze 
dienst, neem dan gerust contact op met: 
Ds. Dick Mak: pastor@tehuisgemeente.nl 
Ds. Wim-Kees van Slooten: wcvanslooten@cgk-gn.nl 
 
De Kerstavonddienstcommissie wenst u tenslotte hele fijne, maar 
vooral gezegende Kerstdagen toe. 
 

Wilt u a.u.b. de liturgie mee naar huis nemen; na deze dienst wordt nog 
een dienst gehouden van het Groninger Studenten Pastoraat. 
Alvast hartelijke dank! 

Deze Kerstavonddienst werd georganiseerd door de: 

Tehuisgemeente (NGK), Jeruzalemkerk (CGK), 

Oosterkerk (GKV) en Martinikerk (PKN) 

https://kerk050.nl/MKKERST

