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Over het beeldhouwwerk 

‘Christ Child’ (Christus kind) ook wel genoemd ‘In het begin’ is een 
beeldhouwwerk gemaakt door Michael Chapman. De openingstekst van het 
Johannes-evangelie is rondom het beeldhouwwerk gebeiteld: “In het begin was het 
woord, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. De kunstenaar is 
gevraagd om een beeld te maken dat op Trafalgar Square  geplaatst zou worden in 
de kerstperiode van de millenniumovergang. Hij schrijft er zelf over: “mij scheen het 
toe dat een kleine baby, op ware grootte gehouwen uit steen in die enorme omgeving 
van Trafalgar Square, de beste manier is om ons te doen beseffen wiens geboortedag 
we vieren”.  

Het beeldhouwwerk (hier alleen een detail) is een 4,5 ton stenen blok, gemaakt van 
Portlandsteen. Het staat voor de ingang van de kerk St. Martins-in-the-Field op 
Trafalgar Square in Londen. 
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       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
        Vrijdag 25 december 2020 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                               ~   Kerstdag  ~ 
   
Voorganger  : ds. Juup van Werkhoven- Romeijn 
Ouderling van dienst : Ton Bruggeman 
Diaken   : Bart Kramer 
Lector   : Ton Bruggeman 
Orgel   : Agnes van Bekkum 
Solisten   : Ineke Dercksen, Agneta Markusse,  
     Bram Coops, Peter Folstar 
Dwarsfluit  : Jorine Savonije 
 
Orgelspel 
 
INTREDE  
 
Openingslied(solisten): Lied 48: 1, 3 en 4        (Liefste lied van overzee) 

Moment van stilte 
 
Bemoediging  
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
  Die hemel en aarde gemaakt heeft   
  Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
  en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
  en van de Heer Jezus Christus  
  Amen.  
 
Woorden van welkom 
 
Gebed van Opgang 
 
Lied (solisten): Lied 502: 1, 2, 3 en 4 -  gesproken en gezongen 
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DE HEILIGE SCHRIFT
 

Lezing 1: Genesis 1: 1-4 en 14-18 
 

1) In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
2) De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed,  
   maar Gods geest zweefde over het water. 
3) God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.   
4) God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 
 

14) God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te 
 scheiden van de nacht.  
 Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,  
15) en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf,  
 om licht te geven op de aarde.’  
 En zo gebeurde het.  
16) God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, 
 het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.  
17) Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,  
18) om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de 
 duisternis. En God zag dat het goed was. 
 
Muziek: Bourée en Menuet uit de vijfde sonate voor fluit en continuo in G mineur 
  HWV 363b - G.F. Handel (1685-1759) 
 
Lezing 2: Jesaja 9: 1-6 
 

1) Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 

2) U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3) Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4) Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 

5) Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
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Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6) Groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
 

Lied (solisten): Lied 505: 1, 2 en 3 
 
Lezing 3: Lucas 2: 1-7 
 

1) In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
 het rijk zich moesten laten inschrijven.  
2) Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 
 Syrië.  
3) Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar 
 hij vandaan kwam.  
4) Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van 
 David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,  
5) om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
 zwanger was. 
6) Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,  
7) en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in 
 een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats 
 was in het nachtverblijf van de stad. 
 
Lied (solisten): Lied 503: 1, 2 en 4 
 
Lezing 4: Lucas 2: 8-16 
 

8) Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden 
 de wacht bij hun kudde.  
9) Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door 
 het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.  
10) De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
 brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:  
11) vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.  
 Hij is de messias, de Heer.  
12) Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden 
 dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’  
13) En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
 met de woorden: 
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14) ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
 en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
15) Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen 
 elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 
 gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 
16) Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef  
 en het kind dat in de voederbak lag. 
 
Muziek: Quem pastores laudavere  - Lied 468 
 
Lezing 5: Johannes 1: 1-18 
 

1) In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.  
2) Het was in het begin bij God.  
3) Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.  
4) In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  
5) Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
 gekregen. 
6) Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.  
7) Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door 
 hem zou geloven.  
8) Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:  
9) het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.  
10) Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende 
 de wereld hem niet.  
11) Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem 
 niet ontvangen.  
12) Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 
 gegeven om kinderen van God te worden.  
13) Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of 
 uit de wil van een man, maar uit God.  
14) 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.  
15) Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: 
 “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’  
16) Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.  
17) De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus 
 Christus gekomen.  
18) Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die 
 aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. 
 

Lied (solisten): Lied 488: 1-5 
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KORTE OVERDENKING  
 
Muziek: Allegro uit de vijfde sonate voor  in G dur HWV 363b - 
  G.F. Handel (1685-1759) 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e  PKN Kerk in Actie - Kinderen in de knel  / 2e: Kerk 
 
De collecteopbrengst zal bestemd zijn voor kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties, zoals voor straatkinderen en (te) vroeg werkende kinderen. PKN/Kerk in 
Actie helpt om te zorgen dat hun rechten nageleefd worden, zoals hun recht op 
onderwijs. Als u dit project rechtstreeks wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht. 
 
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op  
IBAN: NL46 RABO 0373716559 
 
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek: Fragment Sinfonia uit Weihnachtsoratorium  BWV 248 – 
   J.S. Bach(1685-1750) 
 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 
 
Slotlied (solisten) (staande): Lied 481: 1 en 2 
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  
 
Vervolg slotlied (solisten): Lied 481: 3 
 
Orgel en fluit: Gloria in Excelsis Deo  in een bewerking – 
            B. Steunenberg en Tom Parker  
 
 
 

    *** 
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MEDEDELINGEN 
 
CORONAMAATREGELEN 
Vanaf heden zijn er geen vergaderingen, bijeenkomsten of koffieochtenden. 
Alles geldt tot en met 19 januari 2021. 
 

Voor informatie zie de website 
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 
 
 
Vrijdag 25 december 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek  door Agnes van Bekkum 
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Juup van Werkhoven 
11:15 Uit Daans Platenkoffer met kerstmuziek uit Afrika, uitgevoerd in de meest 
 uiteenlopende variaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Online) Dienst zondag 27 december 2020 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: Ds. Jos Aarnoudse uit Dordrecht  

 
De kerkdiensten zullen 

zonder aanwezige kerkgangers plaatsvinden.  
 

U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 

 
 


