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Bloemschikking op de liturgietafel 

 

 

De kroon op al deze 

kransen is de bol in top ; 

de tijd van wachten 

wordt afgerond met een 

bol van licht en 

bloemen. 

 

Wit als de kleur van 

zuiverheid en licht 

omdat leven veel licht 

nodig heeft, in de 

kersttijd wachten we 

immers op het licht dat 

terugkeert aan de hemel 

...., 

 

De woorden van 

Johannes bemoedigen 

ons met het Licht en dat 

zien we terug in de 

versiering van de bol, 

met groen, lichtjes en 

geurende bloemen.  
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Orgelspel 

 

De cantorij zingt bij verschillende liederen de 

tegenstem. 

 

Voorafgaand aan de dienst zingen we: 

Lied 477 ‘Komt allen tezamen’  

de verzen 1, 4 en 5.  

1. 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, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

4. O kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

5. Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 

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. 
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Lied 498 Betlehem, o uitverkoren stad’  

de verzen 1, 3 en 4. 

 

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. 

 

3. Heft uw hoofden, kleine mensen, 

als uw nieuwe koning komt. 

Hij doorbreekt de oude grenzen, 

Hij maakt recht wat is gekromd. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

4. Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 

Vorsten, heersers, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 
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Lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’  

de verzen 1 en  3. 

 

1. Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

 

 

3. Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 

die raadsman, God-met-ons zal heten – 

die zoon zal ons tot vader zijn! 

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

 

[Hierbij gaan we staan] 

 

Introïtus/acclamatie door cantorij:  

Lied 467a ‘God sprak tot mij: mijn zoon ben jij’  

 

God sprak tot mij: mijn zoon ben jij, 

Ik riep je heden in het leven. 

  



6 

 

Bemoediging en groet 

Lied 489 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’  

de verzen 1 en 2 
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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. 

[Hierna gaan we zitten] 

Gebed 

 

Lied 496 ‘Een ster ging op uit Israël’ 

Cantorij vers 1:  
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Allen de verzen 2 en 3: 

2. 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. 

 

3. 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. 

Lezing: Micha 5: 1 – 4a  

1. Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s 

geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die 

voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in 

lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 

2. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft 

gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 

Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de 

andere Israëlieten. 

3. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 

bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de 

majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig 

wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 

4. en hij brengt vrede. 
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Lied 505 ‘In de nacht gekomen’  

de verzen 2 en 3 
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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. 

 

2
e
 Lezing: Lucas 2: 1 – 20 

De geboorte van Jezus 

1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat 

alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.  

2. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind 

van Quirinius over Syrië.  

3. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 

ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.  

4. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 

naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij 

van David afstamde,  

5. om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 

aanstaande vrouw, die zwanger was.  

6. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 

aan,  

7. en 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. 

8. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door 

in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.  

9. 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.  
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10. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 

jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote 

vreugde zal vervullen:  

11. vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 

Hij is de messias, de Heer.  

12. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 

pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 

voederbak ligt.’  

13. En plotseling voegde zich bij de engel een groot 

hemels leger dat God prees met de woorden: 

14. ‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

15. 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.’  

16. Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 

Jozef en het kind dat in de voederbak lag.  

17. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat 

kind was gezegd.  

18. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 

herders tegen hen zeiden,  

19. maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 

bleef erover nadenken.  

20. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 

prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 

precies zoals het hun was gezegd. 
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Lied 468 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’  

Cantorij vers 1 en 2: 

 

2. Geef de Koning van uw leven 

wat de koningen Hem geven, 

breng uw schatten de verheven 

in de stal geboren Heer. 

Allen de verzen 3 en 4: 

 

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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Verkondiging 

In samenspraak met Lied 491 ‘Kind ons geboren’ 

door de cantorij: 
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Cantorij zingt: ‘Angels song’  

John Rutter (1945- ) 

Have you heard the sound of the angel voices  

Ringing out so sweetly, ringing out so clear?  

Have you seen the star shining out so brightly  

As a sign from God that Christ the Lord is here?  

Have you heard the news that they bring from heaven  

To humble shepherds who have waited long?  

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!  

Hear the angels sing their joyful song.  

 

He is come in peace in the winter's stillness,  

Like a gentle snowfall in the gentle night;  

He is come in joy like the sun at morning  

Filling all the world with radiance and with light.  

He is come in love as the child of Mary;  

In a simple stable we have seen his birth:  

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!  

Hear the angels singing 'Peace on earth'.  

 

 

Vertaling: Het lied van de engelen 

 

Hoor je het geluid van de engelenstemmen,  

ze klinken zo lieflijk, ze klinken zo klaar? 

Zie je die ster zo helder schijnen 

Gods teken dat Christus de Heer nabij is? 

Hoor je het hemelse nieuws voor de nederige herders, 

die al zo lang hebben gewacht? 

Gloria in exelcis Deo, Gloria in exelcis Deo. 

Hoor, de engelen zingen hun vreugdevol lied! 
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Hij komt in vrede in de winterse stilte, 

zoals zachte sneeuwval in de kalme nacht. 

Hij komt in blijdschap, zoals in de morgen  

de zon de aarde vult met stralend licht. 

Hij komt in liefde, dit kind van Maria, 

in een simpele stal wordt hij geboren. 

Gloria in exelcis Deo, Gloria in exelcis Deo. 

Hoor, ze zingen: Vrede op aarde! 

 

Lied 483 ‘Stille nacht, heilige nacht’  
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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! 

Gebeden 

Afgesloten met ‘Ere zij God’ 

[Hierbij gaan we staan] 

Ere zij God, Ere zij God,  

in den hoge, in den hoge, in den hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God, in den hoge,  

Ere zij God, in den 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 den hoge! in den hoge! in den hoge!  

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen.  

Amen, amen. 
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Slotzang: Lied 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 
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2. 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! 

 

 

3. 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! 

 

Zending en zegen 
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Collecte bij de uitgang 

‘Geef licht aan kinderen in Moldavië’: 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag 
donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. 
Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel 
mensen proberen werk te vinden in het buitenland en 
laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië 
zijn daarom vaak al jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig 
hebben. De organisatie Bethania zorgt voor naschoolse 
opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. 
Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen 
dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol 
kunnen afmaken.  
 

 

 
Morgen, eerste kerstdag, begint de dienst om 10.00 uur, 

een dienst voor jong en oud. Ook daar bent u en ben jij 

van harte welkom! 

 

Een gezegend kerstfeest! 

 


