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Thema: Verlangen is geboren 

Orgelspel 

Het wordt donker 

Zingen  Lied 482 
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! 

2. De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten – 
de velden vol van overvloed. 

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. 

Welkom 

Lezen   Jesaja 9: 1-5 
door Annelie Weedage 
Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 
Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 



Sterren vol verlangen I 
afgewisseld met het zingen van lied 463: 1, 2, 3, 6, 7 en 8 
1. Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

2. Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

3. Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 

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! 

Lezen   Lucas 2: 1-7 
door Annelie Weedage 
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 Qui-
rinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 

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! 

Lezen   Lucas 2: 8-13  
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 
de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees 
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel 
het volk: 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 doe-
ken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot he-
mels leger dat God prees met de woorden: 

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: 15-20 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘La-
ten 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 zagen, vertelden ze wat hun over het kind 
was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zei-
den, 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 496 
1. Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 

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. 

Overdenking 

Sterren vol verlangen II 

Zingen  Lied 489: 1 en 2 
1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 

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. 



Gebeden 

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 ‘amen’ 

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


