
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKELO 
KERSTMORGEN 2020 

 



 

2 

Klokluiden 

Orgel  en trompet:  Hoor de eng’len zingen de eer; Wohl mir dass ich Je-
sum habe, Komt allen tezamen 

Aansteken van de Paaskaars, de vier Adventskaarsen en de Kaars van 
Kerst:  

En ’t lecht schient in ’t duuster, mar ’t duuster kon der niks met anvangen. 

Woord van welkom 

Votum en groet 

Openingsgebed 

In de nacht is ons een kind geboren 
als teken van het Licht 
dat sterker is dan het duister 

Wij ontsteken een licht  
voor die plaatsen op de aarde waar de nacht nog duurt: 
(1) 
Wij ontsteken een licht 
voor al die mensen, die gaan in het donker: laten zij onze zorg zijn 
(2) 
Wij gedenken de mensen voor wie net als de herders uit de kerstnacht 
nauwelijks plaats wordt gemaakt 
(3) 
Wij gedenken die mensen die gebukt gaan onder de last van hun verleden 
en zichzelf daarom kansloos voelen 
(4) 
Voor ons zien wij diegenen, met wie wij zo verbonden zijn en voor wie het 
Licht van Kerstmis zo ver-af lijkt te zijn… 
(5) 

Orgel en trompet: ‘O holy night..’ 
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Tekening van Carin Anderson  

Gedicht bij het Kerstfeest 2020 – van Netty Hengeveld 

Kerst 

In een welt 
- berekkenend   
en kold –  
waorin  
de luu 
dat  
wat ze hebt 
ok stevig  
vaste holt, 
waorin de wetten 
heerst van: 
groot – groter –  
grootst, 
doar is ’t leaven 
dood: 
dood – dooier –  
doodst. 
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In een welt 
die bol steet van 
de opgeblaozen 
ikken, 
die met 
eur däöderig web 
van macht 
 de vri’jheid 
van ieder ander 
wilt verstikken 
en iedereen 
en rad veur ogen 
wet te draeien 
begunt een 
ni’ je wind, 
een hele ni’ je  
wind, 
te waeien. 

In een welt 
met völle tinten 
zwart en gries 
breg een klein vlämmeken 
’t kleurloze systeem 
kats van de wies. 

Doar zal op de vleugels van den  ni’ jen wind, 
Den der geet waeien, 
’t kleine Kind van alzo hoge 
ni’je dreume in ons harte zaeien. 

Overdenking n de serie ‘verhalen over Licht in donkere dagen’ –  het begin 
van Johannes 1: 1 – 4   
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Lezing  uit Johannes 1: 1 – 5 uit de Biebel in de Twentse Sproake – Nieje 
Testament – Evangelie noar Johannes 

Veurtieds was der ’t Woord en ’t Woord was biej God, joa, God was zölf ’t 
Woord. Dat Woord was der veurtieds biej God. Aalns is deur dat Woord 
ontstoan en boeten dat Woord um is der niks ontstoan van wat der now 
besteet. In dat Woord was leaven en ’t leaven was ’t lecht veur de 
meansken. En ’t lecht schient in ’t duuster, mar ’t duuster kon der niks met 
anvangen. 

 Tekening Caren Anderson 

Trompet en orgel: Gezang 483: 1, 2 en 3 

Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
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wordt Ge op sto en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

Gebed – naar Sytze de Vries, uit: zolang wij ademhalen) 

Wij danken U, God, 
wanneer het feest van vandaag 
ons dichter bij elkaar brengt 
en wij beseffen wij des te meer  
moeten bidden voor hen 
bij wie het feest totaal ontbreekt. 

Zo bidden wij voor hen 
die verdriet hebben 
omdat de dood hun iemand heeft afgenomen 
die zij niet missen willen. 
en wij beseffen 
dat echt verdriet  
en echt gemis  
niet zomaar worden geheeld. 

Wij bidden u voor hen 
die zich geen weg weten te banen 
in de bizarre tijd waarin wij leven. 

Maak, Heer, 
dat wij elkaar weten te vinden 
in begrip – in respect – in onderlinge warmte 
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En hoor ons in de stilte 

… 

Onze Vader, die in de hemelen zijt … Amen 

Zegen met de woorden van Saint Patrick 

De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten 
en u te beschermen tegen gevaar. 
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. 
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. 
De Heer omgeve u als een beschermende muur,  
wanneer anderen over u heen vallen. 
De Heer zij boven u om u te zegenen. 
Zo zegene u God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen  

Orgel en trompet: ‘Ere zij God…’ 
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Aan de dienst werken mee: Gerda Vedders-Vasters, ouderling van dienst; 
Ammy Scholten-ten Hove, diaken; Frits van Zwol, kerkrentmeester en Rut-
ger Wissink 
Gastheer en koster was Jeroen Noltus 
Organist: Gerrolt Droogsma 
Trompet: Wim Schottink 
Voorganger: Deodaat van der Boon 
Techniek: Arne Wessels – Geluid: Bep van der Zwan 
Reproductie: Dirk en Janneke van der Kolk 


