
 

ORDE VAN DIENST 
Kerstnacht 

24 december 2018 

Thema: Wek mijn zachtheid weer 
met medewerking van Regina Ederveen, harp 
     
Zingen  Lied 483 
1. 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. 

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! 

Welkom 

Licht wordt binnengebracht en bij kribbe neergezet 
Zingen  Lied 458a 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart.  

Lezen   Lied 925 
Wek mijn zachtheid weer 
geef mij terug de ogen van een kind 
dat ik zie wat is 
en mij toevertrouw 
en het licht niet haat. 

Harpmuziek 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 478: 1 en 2 
1. 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. 

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 



Schriftlezing Matteus 1: 18-25 
door Annelie Weedage 

Zingen  Lied 473 
1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 

2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

Schriftlezing Lucas 2: 1-14 

Zingen  Lied 487: 1 en 2 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

2. 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.  

Schriftlezing Lucas 2: 15-20 

Overdenking 

Harpmuziek 

Zingen  Lied 477: 1, 3 en 4 
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. 

3. 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, 
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. 

Delen ‘Wat wekt uw zachtheid? 

Harpmuziek 

Gebeden 

Collecte 

Slotlied  Lied 481: 1 en 3 
1. Hoor, de engelen 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! 

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! 

Wegzending en zegen 

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. 

Na afloop wensen we elkaar een gezegende kerst toe onder het genot van glühwein en 
warme chocolademelk.


