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Welkom 

Lied 477: 1, 2  

 
 
De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
  



Groet en Bemoediging 
 
V: Met vrede gegroet 
A: en gezegend met Licht 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die gekomen is in onze nacht 
V: die is geboren, kind ons tot vreugde gegeven 
A: en niet loslaat wat Zijn hand begon 
 
Liefde is het licht 
waarmee U ons vandaag raakt. 
Liefde als een woord met vleugels 
van alzo hoge, 
als een mens met erbarmen 
ons zo nabij. 
 
De mens van uw hart 
hebt U verwekt, 
midden onder ons, 
als een licht voor ons uit, 
als een teken ons gegeven 
als het verlossende woord. 
Zijn genade en vrede zij met u allen. 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
  



Lied 502, zanggroep, refrein allen  

 
Een lied voor mensen, nameloos, 
verstoken van elk licht, – 
de hemel doof, geen God te zien, 
geen droom en alle toekomst dicht, 
geen woord, geen vergezicht: 

refrein  



Dan toch, door onze tranen heen, 
vér boven onze macht: 
God heeft naar mensen omgezien! 
Dit Kind, hier aan het licht gebracht: 
zó heeft Hij ons gedacht! 
refrein 
 
Ons lied voert over alle nacht 
de hoogste boventoon, – 
verwonderd omdat in een kind 
God zijn gezicht aan mensen toont, 
en in hun wereld woont. 
refrein 
 
Gebed 
 
Lied: 487 

 



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. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 
 
Lied: 489: 1, 2  

 



Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
Schriftlezing Lucas 2: 1-7 
 
Lied: Het mooiste verhaal, zanggroep 
 
't Is eeuwen geleen maar vertel het toch voort: 't is 't 
mooiste verhaal dat je ooit hebt gehoord! Een 
Kindje geboren in 'n stal in de nacht, Dat Zijn 
liefde op aard ook voor jou heeft gebracht. 
 
De hemel was zwart maar een ster gaf haar licht: 
haar glans als de liefd' op Maria's gezicht. 
Het Kindje sliep vredig op 't bedje van hooi 
de krib van het vee zonder rijkdom of tooi. 
 
De adem der dieren was zacht en zo warm 
en 't dronk bij Zijn moeder, gewiegd op haar arm. 
't Is eeuwen geleen maar vertel het toch voort: 
't is 't mooiste verhaal dat je ooit hebt gehoord! 
 
Schriftlezing: Lucas 2:8-20 
 
Lied: Stille Nacht, tekst Erik Miedema 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Hoor, een stem fluistert zacht 
Het begint met een hemelse groet: 
‘Er zij licht’ en de aarde wordt goed 
Woord van God als begin 
Woord van God als begin 
 
  



Stille nacht, heilige nacht 
heeft opnieuw hoop gebracht: 
Het wordt licht door een kind in een stal 
dat de wereld verwonderen zal. 
Levend woord in de nacht 
Levend woord in de nacht 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Zing een lied, onverwacht. 
Breng in donkere nacht het bericht: 
Ook voor jou is er leven en licht. 
Licht als in het begin 
Licht als in het begin 
 
Overweging 
 
Lied: O holy night, zanggroep 
 
O holy night 
The stars are brightly shining 
It is the night of our dear Saviour's birth 
Long lay the world in sin and error pining 
Till He appeared and the soul felt its worth 
A thrill of hope the weary world rejoices 
For yonder breaks a new and glorious morn 
Fall on your knees 
Oh, hear the angel voices 
O night divine 
Oh, the night when Christ was born 
O night divine 
Oh, night 
Oh night divine 

Truly He taught us to love one another 
His law is love and His gospel is peace 
Chains he shall break, for the slave is our brother 
And in His name all oppression shall cease 
With hyms of hope in grateful chorus raising  
Let every tongue extol his holy name 

 
Aankondiging van de inzameling van de gaven 
 
  



Lied: Kerstklokken, zanggroep 
 
Luister, hoe de klokken slaan daar boven in de toren! 
Luister ieder kan verstaan dat Jezus is geboren! 
Amen, God en mens tezamen! 
 
Helder zingt het klokkenkoor: het Heil is ons gegeven! 
Helder wijst het ons een spoor van vreugde om het leven!  
Amen. God en mens tezamen! 
 
Zing dan met de klokken mee en help de vrees verjagen! 
Zing van veiligheid en vree, in mensen welbehagen! 
Amen, God en mens tezamen! 
 
Lied: Kerststal, zanggroep 
 
Buiten is het donker, buiten valt de sneeuw, dekt de zwarte 
aarde, dempt het hard ge schreeuw. Mensen horen 't Kerstverhaal 
maar als ieder jaar, praten zij van vrede en vechten met elkaar! 
 
 'k Zie, hoe os en ezel om de kribbe staan 
en de ster blijft schijnen, mooier dan de maan! 
't Kindje drinkt de warme melk, Jozef kijkt zo blij 
en kameel en schapen komen naderbij. 
 
Wat zou ik Hem geven, als ik bij Hem kwam? 
Was ik maar een herder, dan gaf ik een lam! 
Was ik maar een koning, wijs en rijk en zwart... 
'k Heb Hem niets te geven dan mijn hart! 
 
Voorbeden-Stil gebed-Onze Vader 
 
de herder 
 
vaak 
op stille lange dagen 
als hij zijn kudde overziet 
denkt hij aan die wonderlijke nacht 
de tijd omhuld in vragen 
 
  



het plotselinge licht 
zo onverklaarbaar helder 
een lied langs de sterren zwevend 
waarin de woorden dansten van geluk 
een vredesgroet voor alle mensen 
een oude profetie vervuld 
 
die vreemde reis naar schamelheid 
een stal, wat stro, een kribbe 
een moeder en een kind 
de vredevorst voor alle tijden 
een stralenkrans van liefde 
belofte die bevrijdt 
 
maar altijd blijft de grote vraag: 
waarom zij als eersten 
ongeletterd 
laag op de ladder 
de herders van het eerste uur 
en niet zij 
de hooggeplaatsten 
de priesters 
in de tempel te Jeruzalem – 
 
vaak 
op stille lange dagen 
denkt hij aan dat kind 
en hoe het op zal groeien 
en hij weet: 
als hij ooit hoort spreken 
van een rabbi 
die in alle eenvoud liefde preekt 
oude woorden nieuw maakt 
wereldwaarden omdraait 
 
dan zal hij hem gaan zoeken 
zoals in die nacht van toen 
 
-Oeke Kruythof 

 
  



Lied 484: Go tell it on the mountain  

 
 
While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 
refrein 
 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
refrein 



 
Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
refrein 
 
Wegzending en Zegen (we gaan staan)  
 
Lied: 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 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
In de mensen 
Een welbehagen 
In de mensen 
Een welbehagen 
Een welbehagen 
 
Lied bij het uitgaan van de kerk: Joy to the world,  zanggroep 
 

Wij wensen u goede en gezegende Kerstdagen 
 

 


