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Orgelspel 
4 Adventskaarsen branden 

Welkom 

Aansteken vijfde kaars 

Muziek  Stille nacht - Lied 483: 1 en 3 
door Lucas Klamer en Pearl Joan Jozefzoon 
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. 

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! 

Openingsgebed 

Muziek  Al wie dolend in het donker - Hemelhoog 122 
door Cees Dijkhuizen en Akke Keijzer 
1. 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. 

2. 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. 

3. Tot de groten zal Hij spreken, 
even weerloos als een lam. 
het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam. 
Hoor en zie het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 

4. Dor en droog geworden aarde 
die om dauw en regen vraagt, 
dode mens die snakt naar adem, 
wereld die om toekomst vraagt: 
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 
die mijn welbehagen draagt. 

Lezen   Lucas 2: 1-14 
door Rien Oostveen 
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. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar 
de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten 
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar 
waren, brak de dag van haar bevalling aan, 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. 
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 
het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen: 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 een doek 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 alle mensen die hij liefheeft.’ 

Muziek  Eer zij God in onze dagen - Lied 487 
door Christl Wassenaar 
1. 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. 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

Lezen   Lucas 2: 15-20 
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.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef 
en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat 
kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De 
herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

Zingen  Lied 478: 1 en 2 
door Annet Pols 
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. 

Meditatie   



Muziek   Christmas hallelujah 
door Christl Wassenaar en Marit van der Wees 
I saw you on the internet 
a perfect face, your eyes looked sad,  
the thrills of deepest feelings, Hallelujah  
Your deep blue eyes they ‘re telling me  
I should come home and I feel free 
at Christmas we’re together, Hallelujah.  
Hallelujah  

We hear the bells a ding a dong 
a Djingebells, a holy song 
the sounds of hope we hear the Hallelujah.  
We dream White Christmas in our head,  
but there are guns and people dead 
We all feel pain and therefore: Hallelujah.  
Hallelujah  

We know there is a God above 
He gave His special Son in love 
and from our heart we sing this Hallelujah.  
The holy angels in the sky, 
they sing their song and tell us why 
the Star is born! They care for Hallelujah!  
Hallelujah  

We zoeken in dit oud(e) verhaal 
de vrede voor ons allemaal 
een mooi begin van liefde Hallelujah  
Ik dank u God voor mijn bestaan,  
vuur mij toch met Uw Liefde aan  
’t is Kerstmis daarom zing ik: Hallelujah!  
Hallelujah 

Dankgebed - Voorbede - Stil gebed - Onze Vader 

Slotlied  Ere zij God 
door Bart en B-Brass 
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. 

Wegzending en zegen 


