
Oecumenische  Online Kerstnacht viering 24 december 2020 
 
Martinikerk Doesburg  
 
Mmv kerken in Doesburg, Hummelo, Drempt en Oldenkeppel 
 
Thema: Give something only you can give 
 

KOOR  Bethlehem, o uitverkoren stad (lied 498) 
 

1  Betlehem, o uitverkoren 
stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
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. 
 
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. 

 
Welkom –  
 
‘Eén’ –  
 

Eén ster 
Maakt de lucht minder dreigend 
 
Eén kaars 
Maakt de nacht minder zwart 
 
Eén hand 
Maakt de weg minder eenzaam 
 
Eén stem 
Maakt de dag minder stil 
 
Eén vonk 
Kan een begin van nieuw vuur zijn 
 
Eén noot 
Het begin van een lied 
 
Eén kind 
Het begin van een toekomst 
 



 

KOOR  Stille nacht (lied 483) 
 

1  Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
2  Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
3  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 in de Kerstnacht –  
 
KOOR  In de nacht gekomen (lied 505) 
 

1  In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht. 
 
3  In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 

 
Groet –  
Vg.  De liefde van God voor u en voor jou 
ALLEN zijn liefde ook voor u 
 
Het Kerstevangelie (Lukas 2,1-20) verteld en gezongen –  
 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten 
laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 
Ook Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 



aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 
7en 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. 
 
KOOR  Ik mag hier aan uw kribbe staan (lied 475) 
 

1  Ik mag hier aan uw kribbe staan, 
Heer Jezus, licht en leven. 
Ik draag U als geschenken aan 
wat Gij mij hebt gegeven. 
U zij mijn hart en ziel gewijd, 
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 
O neem ze aan als gaven. 
 
2  Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 

 
3  Te midden van de nacht des doods 
zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
O zonlicht, mild en mateloos, 
uw gloed heeft mij genezen. 
O zon die door het donker breekt 
en ’t ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. 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. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de 
stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En 
plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

 
KOOR  Eer zij God in onze dagen (lied 487) 
 

1  Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
2  Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
3  Lam van God, Gij hebt gedragen 



alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo.  
Gloria in excelsis Deo. 

 
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.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die 
het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al 
deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
 
Orgelspel 
 
Overweging –  
 

Thema: 
‘Give something only you can give’ 

 
 
KOOR  Dear little Jesus   Slovak Carol 
 

Dear little Jesus, we come here to see 
our joy and gladness, our Savior to be. 
Gently we rock Thee, sweet songs we’ll sing: 
Treasure from heaven, our love we bring. 
Slumber now, sweetly, o Precious One, 
heavenly Infant, our God’s only Son. 
 
Dream gently, slumber, Thou Flower Divine, 
Lord of the Heavens, sleep in this shrine. 
With hosts of angels we welcome Thee, 
born of a Virgin, Savior to be. 
Slumber now sweetly, Precious One, 
heavenly Infant, our God’s only Son. 

 
 
Voorbeden –  

besloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  (bewoording zoals in de oecumene gebruikt) 

ALLEN Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht / en de heerlijkheid / in eeuwigheid. / Amen. 

 
 



Aandacht voor de online-inzameling van gaven  
en woord tot besluit –  
In de eerste maanden van dit jaar hebben wij u steeds gevraagd om een bijdrage voor het werk 
onder vluchtelingen van Borderline Lesbos. De voorbije weken gingen mensen voor Kerk in Actie 
langs de deuren om geld in te zamelen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De 
leefomstandigheden daar zijn bar. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig voedsel. Zo 
leven duizenden kinderen in overvolle Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier soms helemaal 
alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Met 
de winter in aantocht is hun situatie urgenter dan ooit. 
Wij sluiten ons in deze Kerstnacht dan ook graag aan bij deze inzamelingsactie en nodigen u uit 
om de hulp aan deze kinderen en gezinnen met uw bijdrage te ondersteunen. Om u een idee te 
geven wat er met uw bijdrage gedaan kan worden,- voor €17,- krijgt een gezin maandelijks een 
voedselpakket. 
 
U kunt uw gift overmaken op 
NL78TRIO 0198 3060 16  
t.n.v Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 
ovv Collecte Oecumenische Kerstnachtviering 
 
Het Diaconaat van de PGAD zal ervoor zorgen dat de opbrengst daarna wordt overgemaakt aan 
Kerk in Actie. 
 
 
KOOR  ‘Ere zij God’ 
 
Zegenbede 
 
Orgelspel 
 
 
 
 


