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We zingen voor de dienst 
 
Lied 483  
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, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
Lied 476: 1, 3 en 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. 
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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. 
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyriëleis. 
 
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
t' eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyriëleis 
 
Lied 438: 1, 2 en 4 
God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 
Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om ned'rig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 
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Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, - 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met lied'ren zonder tal! 
 
Lied 477: 1, 2, 4 en 5 
Allen: 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
Vrouwen: 
De hemelse eng'len 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 

Mannen: 
O Kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefde in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
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Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Allen: 
Zingt aarde en hemel 
zingt nu eng'lenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
Woord van welkom 
 
We zingen Lied 128: 1 en 3 (HH) 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roep op aarde vrede uit. 
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 vree kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Stil gebed   
 
Votum en groet   
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We zingen het Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
We zingen lied 129 (HH) 
 
Er is een Kindeke geboren op aard; 
Er is een Kindeke geboren op aard; 
't kwam op de aarde voor ons allemaal; 
't kwam op de aarde voor ons allemaal. 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis; 
't kwam op de aarde en 't had er geen huis; 
't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis; 
't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis. 
 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi; 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi; 
't lag in een kribbe, bedekt met wat hooi; 
't lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. 
 
We zingen drie liederen met Ruud 
 
Een klein kind in een wereld vol duisternis 
Eén klein kind 
in een wereld vol duisternis. 
één Verlosser. zo lang al verwacht. 
Eén klein handje 
dat wijst waar de hemel is, 
vredeskind in de nacht. 
(oooooooh) 
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Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft, 
enig Heerser met hemelse macht. 
enig heerser die zelf zich vernederd heeft, 
Koningskind in de nacht. 
(oooooooh) 
 
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, 
zie Hem stralen in het hooi. 
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 
zie dit kindje, rustig en mooi, 
 
Eén klein licht 
dat de wereld verlichten moet. 
Eén klein licht dat het duister ontkracht. 
Eén klein licht 
dat Gods liefde ontbranden doet, 
stralend Licht in de nacht. 
(oooooooh) 
 
Eén klein kind in een wereld vol duisternis, 
één Verlosser, zo lang al verwacht. 
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, 
reddend Licht in de nacht. 
(oooooooh) 
 
Zie de herders Hem hulde bewijzen, 
zie de wijzen buigen zich neer. 
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 
zie dit kindje, klein en teer. 
 
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, 
zie Hem stralen in het hooi. 
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 
zie dit kindje, rustig en mooi. 
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When a child is born 
A ray of hope flickers in the sky 
A tiny star lights up way up high 
All across the land dawns a brand new morn', 
This comes to pass when a child is born. 
 
A silent wish sails the seven seas 
The winds of change whisper in the trees 
And the walls of doubt crumble tossed and torn, 
This comes to pass when a child is born. 
 
A rosy dawn settles all around 
You got to feel you're on solid ground 
For a spell or two no one seems forlorn 
This come to pass when a child is born.                                                                            
                                            - 
It's all a dream, an illusion now. 
It must come true some time soon somehow 
All across the land dawns a brand new morn' 
This comes to pass when a child is born. 
  
Die nacht in Betlehem 
Heel lang gelee in Bethlehem 
zoals de Bijbel zegt.                                                                                                        
Werd Maria's Kind         
daar in een kribbe neergelegd 
 
Hoor daar zingt een Englenkoor 
speciaal een lied voor hem. 
Met Kerst wordt dit nog steeds gevierd. 
Die nacht in Bethlehem. 
 
Toen kwamen Jozef en Maria 
ook naar Bethlehem 
maar er was in de Hemelstad               
geen enk'le plaats voor hen. 
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Hoor daar zingt een Englenkoor 
speciaal een lied voor hem. 
Met Kerst wordt dit nog steeds gevierd. 
Die nacht in Bethlehem. 
 
Daar hielden herders in de buurt 
bij schaapjes trouw de wacht.                                 
Zij zagen plots een nieuwe ster  
schit'ren in de nacht . 
 
Hoor daar zingt een Englenkoor 
speciaal een lied voor hem. 
Met Kerst wordt dit nog steeds gevierd. 
Die nacht in Bethlehem. 
 
Hoor daar zingt een Englenkoor 
speciaal een lied voor hem. 
Met Kerst wordt dit nog steeds gevierd. 
Die nacht in Bethlehem. 
 
Gebed  
 
De kinderen komen naar voren 
 
We zingen het projectlied 
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Een stralende ster, een woord in de nacht. 
Bewaar in je hart dat God aan ons dacht. 
 
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht. 
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 
 
Afsluiting project 
 
We zingen het uitzinglied 

 
 
We lezen Lucas 2: 1-20 (NBG) 
 
En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging 
vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest 
worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het 
eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, 
ieder naar zijn eigen stad.  
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar 
Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat 
hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te 
laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, 
welke zwanger was.  
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En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen 
vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar 
eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde 
Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de 
herberg.  
 
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich 
ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over 
hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen 
en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij 
vreesden met grote vreze.  En de engel zeide tot hen: 
Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is 
heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in 
de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een 
kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een 
kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote 
hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:  
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen 
des welbehagens.  
 
En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren 
waren naar de hemel, dat de herders tot elkander 
spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien 
hetgeen geschied is en ons door de Here is 
bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria 
en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. En toen zij 
het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen 
gesproken was over dit kind. En allen, die ervan hoorden, 
verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen 
gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die 
overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, 
God lovende en prijzende om alles wat zij hadden 
gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. 
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We zingen Lied 470: 1, 2 en 5  
 
U Jezus Christus loven wij, 
die een mens zijt, ons nabij, 
die uit een maagd geboren zijt, 
de hemel is om U verblijd. 
Kyrieleis 
 
Gods eigen Zoon in majesteit 
ligt hier in een krib en schreit, 
een mensenkind van vlees en bloed, 
die eeuwig God is, eeuwig goed. 
Kyrieleis 
 
Hij God uit God van eeuwigheid, 
die een mens wordt in de tijd, 
Hij voert ons uit de duisternis, 
naar waar de hemel open is. 
Kyrieleis 
 
Verkondiging  
 
We zingen Lied 416 (NLB) 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
We zingen drie liederen met Ruud 
 
Licht in de nacht 
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held're morgen aan. 
Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen. 
O, nacht vol licht,            ) 
o, nacht dat Jezus kwam. ) 2x 
 
Wat Hij ons leert is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie ) 
in alle eeuwigheid. ) 2x 
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Go tell it on the mountain 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
Our Jesus Christ is born 
 
While shepherds kept their watching 
Or silent flocks by night 
Behold througout the heavens 
There shone a holy night 
 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
Our Jesus Christ is born 
 
The shepherds feared and trembled 
When low above the earth 
Rang out the angel chorus 
That hailed our Savior’s birth 
 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
Our Jesus Christ is born 
 
Down in a lowly manger 
The humble Christ was born 
And brought us God’s salvation 
That blessed Christmas morn 
 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
Our Jesus Christ is born 
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Kom vier het feest met mij 
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis 
en zet alle harten in vuur en vlam. 
Het wonder dat de Verlosser kwam, 
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.  
 
Kom, vier het feest met mij, 
kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
dat Jezus voor ons is gekomen. 
 
In alle landen op heel de aarde 
beleven mensen het met elkaar. 
Een nieuw begin in een grauw bestaan, 
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. 
 
Kom, vier het feest met mij, 
kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
dat Jezus voor ons is gekomen. 
 
Kleur nu je leven met rood van liefde,  
met wit van vrede en groen van hoop. 
En houd je vast aan wat is beloofd, 
want het rijk van het licht is gekomen. 
 
Kom, vier het feest met mij, 
kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
dat Jezus voor ons is gekomen. 
 
Kom, vier het feest met mij, 
kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
dat Jezus voor ons is gekomen. 
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Gebed 
 
De kinderen komen terug 
 
Collecte 
 
We zingen ‘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. 
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. 
Amen, amen. 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 


