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voorganger:   ds Wim Zaagsma  

organist:   Frank Segers 

koor:   Hatikwa o.l.v. Marta Leda en begeleiding van  

lector:    Anja Rijerkerk    Frank Segers 

ouderling van dienst: Evert-Jan Oppelaar 

techniek:  Henk Harms en Jaap Keijzer 

 
-------------- 

 
Voor de dienst zingen we: Lied 486: 1, 3, 4 
 
 Midden in de winternacht ging de hemel open; 
 die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
 Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet? 
 Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 
 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 
 

Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 
 

Lied 477: 1, 3 
 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst  
der englen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden (3 x)  
die Koning. 

Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind,  
gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden (3 x)  
die Koning. 
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Hatikwa zingt: One Thousand Candles / Miljoenen kaarsen 
Miljoenen kaarsen branden zacht met helder stralend licht, als sterren die 
vertellen dat het kind geboren is. Die boodschap gaat de wereld door, het licht 
schijnt overal. Zoals de ster geschenen heeft daar bij die kleine stal. O ster, 
verlicht ook ons hart, daal met uw grote liefde neer. Zodat uw rijk van vrede 
komt, dan zal het Kerstfeest zijn. 

 

Welkomstwoord en mededelingen 
 

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Hemelhoog Lied 143 
 

 

 
 

2. Mensen kijken naar de sterren. 
Maar dat licht is ver en koud. 
Steek een kaars aan, die vertelt je 
van het licht dat van ons houdt. 

3. Mensen hebben mooie plannen, 
maar er gaat zo vaak wat mis. 
Steek een kaars aan, die vertelt je 
dat Gods toekomst stralend is. 
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4. Mensen dromen mooie dromen 
van een wereld, licht en fijn. 
Steek een kaars aan, die vertelt je 
hoe de wereld eens zal zijn. 
Refrein 

5. Mensen gaan een beetje stralen, 
want het licht raakt hen nu aan. 
Je ziet lichtjes in hun ogen 
als ze bij het Kerstkind staan. 
Refrein 

 
Aanvangslied: Hemelhoog Lied 157: 1, 2 (allen gaan staan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al bent U nu nog maar een kind, / zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint / waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint / van oorlog en van pijn. 
Refrein 
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Moment van stilte – Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God menselijk herkenbaar geworden, van Christus in een stal 
gevonden en van de Geest ons zo nabij. 

a  Amen. 
 

Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Gebed van toenadering 
v ..… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen.  
 

Vervolg aanvangslied: Lied 478: 4 
 

Wij gaan op weg naar Betlehem, / daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem / voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem / en blij bazuingeschal 
Refrein: 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer. 
Wij loven U, Koning en Heer! 

(allen gaan zitten) 

Inleiding: “Sterren stralen overal” 
 

Kerstliedje: Hemelhoog Lied 129 
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’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis (2x) 
’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis (2x) 
 

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi (2x) 
’t lag in een kribbe, gedekt met wat hooi (2x) 
 

(de kinderen mogen tijdens het naspel naar voren komen) 
 

Moment met de kinderen (waarna de kinderen naar hun eigen ruimte gaan) 
 
Gebed 
 
Lezing van de profetie: Jesaja 9: 5-6 
“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn 
schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige 
vader, Vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon 
van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en 
staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn 
vurige liefde tot stand.”  
 

Samenzang: Lied 479: 1, 3 en 4 in wisselzang 
(v = vrouwen, m = mannen, a = allen) 

 

 
v 
 
 
 
 
 
m 
 
 
 

 
 
a 
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v   Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
     Ons leven wordt weer opgericht. 
m Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
     Ons leven wordt weer opgericht. 
a   Stem, mensen, met de engelen in, 
     aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 

v   Hij doet de duisternis teniet. 
     En engelen zingen ons dit lied. 
m  Hij doet de duisternis teniet. 
      En engelen zingen ons dit lied: 
a   glorie aan God, want vrede is 
     nu hartslag der geschiedenis. 

 

Lezing van het Kerstevangelie I: Lukas 2: 1-7 
“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. (4-5) Ook Jozef ging op weg om zich te laten 
inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 
Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 
in het gastenverblijf.”  
 

Hatikwa zingt: What can we give? 
Wat kunnen we geven aan het kind in de kribbe? Wat kunnen we geven aan het kind 
in de stal? Hem wiegen, beschermen tegen gevaar?  
Wat kunnen Hem geven die in slaap is gesust door de lieve stem van zijn moeder? 
Jozef en Maria waken over Hem, hun liefste, hun alles. 
Wat kunnen we geven aan deze arme en nederige koning? Wat kunnen we geven 
aan een Godheid zo klein? Jozef, wijzen en herders eerden U als klein kind, wij willen 
U eren als Schepper en Verlosser van het Al. 
 

  Christmas Lulleby 
Helder in het duister schijnt een licht in Bethlehem, engelenzang vult de hemel; 
wijzen hebben gereisd om de Messias te begroeten, maar daar is alleen een moeder 
met haar baby. En arme herders zijn zijn onderdanen. Ave Maria, hoor dit zachte 
wiegeliedje.  
Als is het geen goed en mirre, leg de schatten van je liefde voor Hem neer.  
 

Lezing van het Kerstevangelie II: Lukas 2: 8-15 
“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 de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel 
zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote 
vreugde betekent voor heel het volk: 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 
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pasgeboren kind vinden dat in doeken 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 de mensen die Hij liefheeft.’ 
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.’  

 
Samenzang I: Lied 483 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer (2x). 

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 (2x). 

 

Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! (2x) 

 

Samenzang II: Lied 468 
 

 
 

2. Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 

3. Laat uw loflied samenvallen 
met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 

 

4. Aan de Koning uitverkoren, / uit een maagd voor ons geboren, 
moet ons hele hart behoren / onze lof en eer en prijs. 
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Preek 
 

Lied na de preek: 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, 
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, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Dankzegging - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 

Collectemoment 1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel 2. Kerk 
 
Hatikwa zingt: Kind van Bethlehem 
  Rise Up, Shepherd and Follow 
Sta op, herder, er straalt een ster in het Oosten waar de Redder is geboren. Je kunt je 
kudde alleen laten, volg de ster van Bethlehem! 
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Slotlied: Lied 496 (staande) 
 

 
 

De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 

Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 

 
Zegen 
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