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                         NIEUWSBRIEF 146 
 
                         23 december 2022 

   
 

 

 

 

Komt allen tezamen 

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

Komt nu, o komt nu naar Betlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  

Komt, laten wij aanbidden die koning.  

 

O come, all ye faithful, joyful and triumphant! 

O come ye, O come ye to Bethlehem! 

Come and behold him, born the King of angels. 

O come, let us adore him, Christ the Lord! 

  

We zijn het al haast vergeten. Maar, vorig jaar was een lied als ‘Komt allen tezamen’ bijna lachwekkend om 

te zingen. We zaten met weinig en nog met meters uit elkaar in de kerk. Wie bedoelde je toen toch met die 

‘allen’?  

 

Deze dagen kan de organist, fanfare, of welke muziekgroep ook het zomaar inzetten: ‘Komt allen tezamen’. 

Het heeft namelijk zin om het weer te zingen.  

En niet alleen omdat we weer ‘gewoon’ samen mogen komen.  

 

Dit lied wordt al heel lang gezongen. Vaak zingen wij zo’n lied aan het begin. We zijn per slot van rekening 

allemaal gekomen, dus kun je daar elke kerstdienst wel mee starten. In de Engelse traditie kom je het nogal 

eens tegen aan het eind van de kerstviering.  Als je naar de Engelse tekst kijkt, is dat ook niet zo gek. ‘O 

come all ye faithful’. ‘Kom, allen die geloven’.  

De rest van de tekst is eigenlijk een geloofsbelijdenis. Het is een heel gelovig antwoord op de boodschap die 

God voor mensen heeft.  

 

Als het goed is, klinkt in de kerstnacht de goede boodschap. Het Evangelie van de geboorte. Het verhaal wordt 

verteld: Christus is geboren. En iedereen die dat hoort, en het gelooft, die mag het gaan vertellen. Daarom 

kun je het lied juist ook aan het einde van de viering zingen. Wij gaan dat deze kerstnachtdienst ook doen. 

Wij hebben iets uit te dragen. We hebben de wereld wat te bieden. Namelijk: Het licht van Christus. We steken 

niet voor niets onze kaarsjes aan, aan het einde van de kerstnachtdienst. Met die lichtjes mogen we de nacht 

en de wereld in. In het donker laten we iets zien van het licht dat zomaar door kan breken.  

 

Misschien loop je zelf kerstavond wel met je lichtje de kerk uit. Dat geeft ook wat gedoe. Want je moet je 

kaarsje in de gaten houden, de buurvrouw die voor je loopt en je wilt niet struikelen over de drempel. Je moet 

er een beetje moeite voor doen, voor die wondermooie symboliek.  

 

Toch hoop ik dat we ondanks dat ‘gedoe’, toch de waarde ervan inzien. We hebben een Licht voor de wereld 

in handen! Te beginnen bij dat vlammetje. Een licht dat echt is en de nacht doorbreekt. Daar begint het mee. 

En als je dan ook nog het lied hoort: Komt allen tezamen, dan is het compleet. Dan wordt zo’n lied ook een 

beetje een protestlied. Een lied dat zegt: ik geloof het, en ik ga ermee de wereld in, hoe donker het ook is. 

Durven wij het zo te zingen?  

 

Ik hoop van wel. En als je thuis meekijkt of meeluistert, of misschien al eerder naar bed gaat: zet op 

Kerstavond een extra lichtje aan. Voor het raam. Dan schijnt het naar buiten. Zing of lees het lied hardop: 

Komt allen tezamen! Want Hij is geboren, het Licht voor de wereld. Te beginnen bij dat kleine kaarsje van 

ons.  

 

 
Ds. Marrit Bassa 
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Kerstavond 24 december 2022 – Ontmoetingskerk Heerde – 22.00 uur 

Voorgangers: pastor Lida Brugmans en ds. Marrit Bassa 

 

Muziek      

Stilte – adventskaarsen ontstoken  

Zingen Melodie Lied 498    

(nieuwe tekst, 4 coupletten)  

Koor: 

Waar eens David werd geboren   

wordt een kind in ‘t stro gelegd.   

Daar ligt een geboren herder,   

hem is alle plaats ontzegd.   

Maar – en dit geheim is groot,   

hij troont op Maria’s schoot!  

 

Allen: 

In de armen van zijn moeder   

wordt de liefde zijn tegoed.   

Daar leert hij van harte zingen   

van de God die wond’ren doet.   

Liefde leidt hem totterdood,   

tot hij rust vindt in haar schoot.   

 

Alle dagen van ons leven   

heeft dit kind ons liefgehad.   

Met ontferming diep bewogen   

over wie geen herder had.   

Hij, die alle mensen weidt   

met zijn staf van lieflijkheid 

Eenmaal zullen wij aanschouwen   

wat ons hart nu nog verwacht.   

Gaat zijn liefde zich ontvouwen   

als het einde aan de nacht,   

stralen zal Hij dan als zon,   

of de schepping weer begon.  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen : Lied 281 vers 1, kerstvers, vers 4 en vers 3 - Wij zoeken hier uw aangezicht. 

Kerstvers: 

Doorbreek de ban van ons gemis  

met licht dat niet te doven is.  

Kyrie eleison   

  

Voorbereiding   

Lezing Jesaja 9 vers 1 - 6  

Zingen : Door het donker hier gekomen 

 

1. Door het donker hier gekomen, 
aangetrokken tot het licht, 
willen wij het Kind bezingen 
dat op aarde vrede sticht. 
 

2. In dit kind staat het te lezen 

hoe God zich ons allen dacht: 

zie de toekomst, hier geboren, 
voor het menselijk geslacht! 

 

3. In dit Kind is vleesgeworden 
Hoe God zich het donker door 
Heel zijn goede schepping trouw blijft.  
Deze ster wijst ons het spoor! 

4. Oude dromen, haast vervlogen, 
uit een lang voorbije tijd, 
zingen wij ons nieuw te binnen, 
door de hemel begeleid. 
 

5. En met allen die gegaan zijn 

met de dromen van oudsher, 

zoeken wij naar nieuwe wegen 
bij het lichten van de ster. 

 

6. Zolang wij nog durven dromen, 
uitzien naar wat toekomst biedt, 
zullen wij ons laten leiden 
door dit Kind, dit licht, dit lied. 

 

Lezing : Lukas 2 vers 1 - 7  

  

Zingen: Een diepe nacht houdt Betlehem (Melodie: Lied 496)  
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1. Een diepe nacht houdt Bethlehem in dromenloze ban. 
Haar straten zwijgen, maar verstild straalt heel het sterrenplan. 
Hoe zwart het nacht’lijk duister, het donker dat haar dekt 

wordt nu met godd’lijk licht gevuld dat haar tot leven wekt. 

  

2. Nu ster voor ster de morgen groeit, de dag geboren wordt, 
breekt heel de nacht in zingen uit: Gods glorie wordt gehoord! 
Hier zingen eng’len hemels de aarde vrede toe. 
Nog slaapt zij aan het heil voorbij waarvan zij weten moet. 

 

3. Het zwijgen van de lange nacht bewaart een stil geheim: 
hoe God, de mensen toegedaan, als één van hen wil zijn. 
Zo ongehoord verschenen, zo klein en zonder macht, 

komt Gods genade aan het licht. Een Kind betrekt de wacht. 

 

Lezing: Lukas 2 vers 8 - 14   

Zingen : Lied 481 – Hoor, de engelen zingen de eer 

Lezing: Lukas 2 vers 15 - 20   

Zingen: Lied 503 – Wij staan aan een kribbe 

Aansteken kerstkaars 

Zegengebed   

Antwoord: Lied 458 - Zuivere vlam 

Uitgangslied: Lied 477 – Komt allen tezamen    

Tijdens het zingen van dit lied gaan we met onze kaarsjes naar buiten.  

Aan de straatzijde van de kerk.  

 

Organist:  Theo van der Wal  Media: Bart Heres   
Ouderling: Elly Douwes Koster: Gijsbert Pap     
Diaken:  Chris Burger   

  
 

Kerstmorgen 25 december 2022 – Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

Mede voorbereid door Tjitske Koops en Yvonne van der Veer 

 

    Een wens voor Maria  
Muziek      

Welkom   

5e kaars gaat aan. 

Laat alle mensen horen: 

Gods licht schijnt ook voor jou. 

Want Jezus is geboren, 

als teken van Gods trouw.   

 

Lied   Vlammetje – Trinity  

Tijdens het liedje mogen kinderen een extra kaarsje aansteken.   

 

Refrein: Het brandt en het schijnt, het vlamt en verspreidt, 

            Gods liefde en trouw voor mij en voor jou… 

 

Er brandt een klein vlammetje in m’n hart.                

Het maakt alles licht en het houdt me warm.      

En weet je: er is niets dat het doven kan. 

Refrein…. 

 

God is er en Hij gaat altijd met me mee. 

Ook al is het pikkedonker om mij heen. 

Door dit vlammetje ben ik nooit meer alleen. 

Refrein…. 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed   

v. Hier zijn wij, God, uw kinderen.  

  Soms voelen wij ons maar klein op deze grote wereld. 

Soms zijn we elkaar kwijt en lopen we bijna het wonder van Kerst voorbij. Omdat het zo klein is, zo 

teer. Breng ons bij elkaar en bescherm ons door uw liefde. Want een kind is ons geboren, een Zoon 

is ons gegeven, Zijn naam zal zijn Immanuel.  

a  Want God is met ons. Halleluja!   
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Glorialied: Lied 487 – Eer zij God in onze dagen 

   

Gesprek met Maria 

Projectlied: Melodie Lied 469 

 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

Een jonge vrouw uit Nazaret 

wordt door de hemel opgemerkt. 

Maria krijgt een koningskind 

omdat Gods nieuwe tijd begint.   

 

Kerstverhaal (deel I)  

Het verhaal wordt verteld met behulp van de kinderen.  

Zingen : Lied 497 – Maria ging op reis 

 

Kerstverhaal (deel II)  

Zingen: Lied 486 – Midden in de winternacht    

 

Kerstverhaal (deel III)  

Wat wensen wij?   

 

Zingen : Lied 506 – Wij trekken in een lange stoet 

 

Inzameling van de gaven 

Dankgebed 

  

Slotlied: Lied 484 – Go, tell it on the mountain 

Zegen 

Muziek 

 
Organist:  Daan Dekker    Media:  Bart Heres   
Ouderling: Hotze Talsma   Koster:  Berthold Koops     
Diaken:  Elly Hendriks  
 
Collecte Zondag 25 december  

1e collecte: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het 
welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan 
kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na 
aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn 

er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden 
van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze 

volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt 

kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk 
in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland en andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? 
 
2e collecte: Kerk 

 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. W. Grafhorst 
en naar mevr. W.H. Ottens-Lindeman. 
  
Uit de gemeente 

Mevr. A. Remmerts-van der Wal en dhr. P.J. Eigeman zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevr. H. IJzerman-van Ommen heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Dhr. J. van der Maten is verhuisd naar woonzorgcentrum “Rehoboth” te Wapenveld. 
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Uit de pastorie 

Geen idee of het iemand opgevallen is. Maar, de oudste vroeg zondag thuis aan mij: ‘Mama, waarom had jij 

niet de paarse stola om vandaag maar de witte?’ Stond ik even met een mond vol tanden. Ik heb gewoon de 

stola gepakt die er hing en er domweg niet bij nagedacht. Gelukkig was het al een beetje kerst op deze 

manier.  

Wanneer je door een 6-jarige wordt gewezen op een liturgische dwaling, dan heb je toch wat uit te leggen. 
We hebben hier thuis gauw het 4e kaarsje aangestoken en een kerststal gebouwd. Toen waren de kleuren 
ineens niet zo belangrijk meer. Wel het feit of er nou wel of niet een os aanwezig was in de kerststal. Op zijn 
minst een even relevante vraag. Ik hoop dat we deze dagen samen kunnen vieren. Met wit of paars, of 
allebei. En met een os of een ezel, of met misschien nog wel meer dieren in de stal. Als we maar blijven 

bedenken wat het meest belangrijk is. Dat kindje, het Licht, in de kribbe. Hoop die niet sterven wil, vrede. 

 

Kerstfeest zondag 25 december! 
 
Iedereen is welkom, jong en oud en daarom is er geen oppasdienst. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viering oudejaarsdag 
In het Ontmoetingsblad staat dat deze viering om 19.00 uur is, maar dat is niet juist. Sinds een paar jaar is 
de viering om 17.00 uur. 

Samen aan Tafel 
In het Ontmoetingsblad heeft u al kunnen lezen over het thema van dit jaar ‘Aan tafel’. Op vrijdag 6 januari gaat het 

moderamen een maaltijd voor gemeenteleden verzorgen. 
Vanaf 17.30 uur bent u welkom. We hopen ook op gezinnen met kinderen.  
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst. De volgende maaltijd zal op 3 februari zijn.  
 

Sparen: Plus-Boodschappen zegels 
De spaaractie is weer van start gegaan bij de Plus. We gaan proberen om met elkaar 
boodschappendozen te sparen.  
De volle kaarten zullen weer goed terecht gaan komen. In de kerk staan weer de spaardozen. 
Ook bij de Plus staat een containertje waar de zegels in kunnen worden gedaan. Ook bij mij kunnen de zegels of volle 
kaarten in de brievenbus worden gedaan: Els Hoogink, Keuterstraat 3A, tel: 06-46384978. We hopen weer op een 

succesvolle actie met elkaar.  
Els Hoogink 
 
Inleveren kopij voor de nieuwsbrief 
Graag kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: kerkbrief@okheerde.nl . Vóór donderdag 18.00 uur. 
 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com 
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 
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