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Kerstnacht 

24 december 2019 

Thema: Wees niet bang 
    
Stilte - 4 Adventskaarsen branden 

Welkom 

Aansteken vijfde kaars 

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! 

Gebed om ontferming 
afgewisseld met lied 463: 6, 7 en 8 
6. Kyrie eleison 
dat Gij U erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 

7. Christe eleison 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 

8. Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen, 
wacht niet langer meer! 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 
Lezen   Lucas 1: 26-33 
door Marianne vd Mheen 

Zingen  Nu zijt wellekome 
   (Lied 476: 1 - v.2 en 3 tekst: Jan van Opbergen)  
1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. 



2. Nu zijt wellekome verre, vreemde mens 
Dat wij aan angst ontkomen verstaan jouw wens: 
ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd, 
waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. 
Kyrieleis. 

3. Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij, 
die als een kind wil wonen herboren, vrij 
in het land van morgen dat de lieve vrede kent, 
waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. 
Kyrieleis. 

Verhaal  Maria is bang 

Muziek  The Angel Gabriel from Heaven Came (arr. Edgar Pettman) 

De geboorte van Jezus 
Lezen   Lucas 2: 1-13 

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. 

Lezen   Lucas 2: 15 

Verhaal  De herdertjes zijn bang 

Muziek  Shepherd’s Pipe Carol - John Rutter 

Lezen   Lucas 2: 16-20 

Zingen  Lied 477: 1, 2 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. 

2. 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, 
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. 

Meditatie  Niemand meer bang 

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. 

‘There is a crack in everything, that’s how the light gets in’ 
Zingen  Lied 458 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 

Dankgebed - Voorbede - Stil gebed - Onze Vader 

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 

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


