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Voor de dienst zingen we:  
 

Hemelhoog Lied 122: 1, 2 

Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht, 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 

Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 

Lied 486: 1, 2, 3  
 

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. 
 

Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
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! 
 

Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 
Laat de bel bim-bam, / laat de trom rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 

 
Aanvangslied: Lied 477: 1, 2, 3 (allen gaan staan) 
 

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

 

Welkomstwoord en inleidende woorden 
 
Vervolg op het aanvangslied: Lied 478: 1, 4  
 

Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

 
(allen gaan zitten) 
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Inleiding op en lezing van de profetie: Jesaja 60: 1-3 
 

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de 
HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou 
schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden 
door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.” 

 

Tussenzang: Lied 462 
 

1 Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
 

2 Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 

3 Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 

4 Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 

5 Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

6 Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

 
Tussenzang: Hemelhoog Lied 139 
 

Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
o Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer, 
wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest en hart, 
en laat mijn ziel in vreugd’ en smart 
bij U geborgen wezen. 
 

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. 
 

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. 
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Lezing en korte uitleg van het Kerstverhaal volgens Lukas deel I 
 

“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 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.” (Lukas 2:1-7 NBV21) 

 
Tussenzang: Lied 483: 1, 2, 3 Stille nacht 
 

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.  
 
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. 

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! 
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Tussenzang: Lied 481: 1, 2, 3 
 

Hoor, de eng’len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
 

Lezing en korte uitleg van het Kerstverhaal volgens Lukas deel II 
 

“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 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.’” (Lukas 2:8-14 NBV21) 
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Tussenzang: Lied 471: 1, 2, 3 In dulci jubilo 
 

1. In dulci jubilo, 
x onze vreugd is groot. 
Hartenwens geboren 
ligt kraaiend in het stro, 
staat als de zon te gloren 
bij moeder op haar schoot. 
Canta Domino, 
canta Domino. 
 

2. O, Jesu parvule,  
U leeft met ons mee, 
troost mij in mijn lijden, 
o puer optime. 
Uw komst zal ons bevrijden, 
voorbij zijn ach en wee. 
Schenk ons pais en vree, 
schenk ons pais en vree. 
 

3. Hoor, heel de engelenschaar 
x jubelt gloria 
in excelsis Deo,  
o, waren wij ook daar. 
De aarde en de hemel 
ze zingen met elkaar 
nova cantica, 
nova cantica. 

 
Tussenzang: Lied 476: 1, 3, 4  

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyriëleis. 
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
`Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'  
Kyriëleis. 
 
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 
zij zochten onzen Here met offerand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
t’ eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.  
Kyriëleis. 
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Gebeden – gezamenlijk Onze Vader (oecumenische versie) 
 

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 

 
Collectemoment voor Solidaridad en Diaconie 
 

Slotlied: Lied 484 (staande) 
 

refrein 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
1. While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 
refrein 
 
2. The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
refrein 
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3. Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
refrein 

 
Zegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen toe.  

Wij hopen u morgen te ontmoeten op Eerste Kerstdag  

vanaf 10 uur in de Maartenskerk  

voor een feestelijke viering voor jong en oud!”
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