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VOORAF 
 
Lied 473: Er is een roos ontloken 
 
1     2 
Er is een roos ontloken  Die roos van ons verlangen, 
uit barre wintergrond,  dat uitverkoren zaad, 
zoals er was gesproken  is door een maagd ontvangen 
door der profeten mond. uit Gods verborgen raad. 
En Davids oud geslacht  Maria was bereid, 
is weer opnieuw gaan bloeien toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de nacht. 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. 
 
Woorden 
Dromen en ontdekken 
God, help ons zo nu en dan even stil te staan,  
zoals nu.  
Om na te denken over onszelf en de wereld.  
Geef dat we dan dromen  over hoe het kan zijn.  
Dan ontdekken we ook wat er nog moet veranderen.  
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Lied 483: Stille nacht, heilige nacht 
 
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. 
 
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. 
 
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! 
 
Woorden 
 
Kom hier ik wil je iets zeggen 
 blijf daar niet langer staan  
kom hier dan zal ik het je uitleggen 
 kom achter je sluier vandaan.  
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We hebben je iets te geven  
wat we van hem hebben geleerd  
een andere manier van leven  
waarin de angst niet meer regeert  
waarin de hoop blijft drijven  
als een lelie op een waterplas  
waarin de liefde het vaartuig is  
en het geloof het wijzende kompas.  
Al zijn we soms met velen  
op deze bank is plaats voor meer dan twee  
want wij geloven in de kracht van delen  
dus vaar maar met ons mee. 
 
Crescendo: The Sheperd’s Song 
 
Lied 476: Nu zijt wellekome 
 
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 
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Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
 
Woorden 
 
Engel 
 
Moet je een engel zien 
om bij nacht al de dag te zien gloren, 
en van vrede op aarde te horen, 
los te komen van ’t oude stramien? 
Om op liefde te blijven vertrouwen,  
elk begin als een kans te beschouwen, 
moet je daarvoor een engel zien? 
 
Moet je een engel zijn 
om bij donker een kaars aan te steken, 
oorlogstaal met een grap te doorbreken, 
en te troosten bij zorgen en pijn? 
Om te weten dat recht het zal winnen, 
en vol hoop een nieuw jaar te beginnen, 
moet je daarvoor een engel zijn? 
 
Wie durft dan die engel te zijn? 
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Lied 486: Midden in de winternacht 
 
Midden in de winternacht 
ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Aansteken Kerstkaars Eén ster 
 

Eén ster 
maakt de lucht minder dreigend 

Eén kaars 
maakt de nacht minder zwart 

Eén hand 
maakt de weg minder eenzaam 

Eén stem 
maakt de dag minder stil 

Eén vonk 
kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot 
het begin van een lied 

Eén kind 
het begin van een toekomst 

 
Crescendo:  Shipston Prelude 
 
Welkom 
 
Samenzang: lied 477 Komt allen tezamen (staande) 
 
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. 
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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. 
 
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. 
  
Bemoediging en groet 
 
Samenzang: lied 503: 1,2,4 - Wij staan aan een kribbe 
 
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de opgaande zon: 
dit leven zal stralen, door de hemel bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
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Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 
 
Kyrië gebed 
 
Glorialied: lied 487 Eer zij God in onze dagen (staande) 
 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria 
in excelsis Deo. 
Gloria 
in excelsis Deo. 
 
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. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs,  
geeft in onze levensdagen  
peis en vree, kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo. 
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Crescendo: Last Christmas 
 
Gebed 
 
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 72 : 12 - 17 (BGT) 
 
De koning redt arme mensen 
 

De koning zal arme mensen bevrijden, mensen in nood zal hij 
helpen. Iedereen die om hulp roept, zal hij helpen. 
Mensen zonder macht zal hij bevrijden, hij zal het leven van 
arme mensen redden. 
Hij zal hen redden uit gevaar, hij zal hen bevrijden van geweld, 
want hun leven is kostbaar voor hem. 
Laat de koning lang regeren! 
Mensen zullen hem goud geven en steeds voor hem bidden. 
Ze zullen God vragen om de koning te helpen, elke dag opnieuw. 
Overal zal koren groeien, zelfs boven op de bergen. 
Het rijpe koren bedekt het hele land, zoals bossen de Libanon-
bergen bedekken. En iedereen zal leven in vrede en geluk. 
De koning zal altijd machtig zijn, zo lang als de zon bestaat. 
Iedereen zal dat weten. Alle volken eren de koning. 
Ze willen net zo gelukkig worden als hij, dat wensen ze elkaar 
toe. 
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Samenzang: lied 482 - Er is uit 's werelds duistere wolken 
 
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! 
 
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. 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 2: 1-21 (BGT) 
 
De geboorte van Jezus 
 
Jozef en Maria gaan naar Bethlehem  
 
21 In die tijd werd er een bevel 
van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners 
van het Romeinse rijk laten tellen. 2 Het was de eerste keer dat 
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dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië 
bestuurde. 3 Iedereen moest geteld worden in de plaats waar 
zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 
4-5 Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar 
Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, 
en Davidkwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar 
Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was 
zwanger. 
 
Jezus wordt geboren 
 
6 Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd 
het kind geboren. 7 Het was Maria’s eerste kind, een 
jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een 
voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats 
om te slapen. 
 
Herders horen het goede nieuws 
 
8 Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze 
pasten buiten op hun schapen. 
9 Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van 
God straalde om hen heen. De herders werden bang. 10 Maar 
de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie 
goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. 11 Vandaag is 
jullie redder geboren:Christus, de Heer. Hij is geboren in 
Betlehem, de stad van David. 12 En zo kunnen jullie hem 
herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek 
gewikkeld.’ 
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13 En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze 
eerden God en zeiden: 14 ‘Alle eer aan God in de hemel. 
En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’ 
 
De herders gaan naar Betlehem 
 
15 Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. 
De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. 
Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan 
kijken.’ 
16 Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden 
ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. 17 Toen 
de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem 
gezegd had. 18 Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het 
verhaal van de herders. 19 Maria probeerde te begrijpen wat 
het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd 
hadden. 
20 De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en 
dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. 
Want alles was precies zoals de engel gezegd had. 
21 Een week later werd 
het kind besneden. Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat 
was de naam die de engel genoemd had, nog voordat 
Maria zwanger was. 
 
Overweging: Onvoorwaardelijke liefde 
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Samenzang: lied 489 – Komt ons in diepe nacht ter ore 
 
Komt ons in diepe nacht ter ore:  
de morgenster is opgegaan,  
een mensenkind voor ons geboren,  
‘God zal ons redden’ is zijn naam.  
Opent uw hart, gelooft uw ogen,  
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:  
hoe ’t woord van God van alzo hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.  
Zingt voor uw God, Hij openbaarde  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur,  
zo komt de koning van de vrede –  
voorgoed gekomen is zijn uur.  
Hij huwt de mensen aan elkander  
zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
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Voorbeden + Stil gebed + Onze Vader 
 
Onze Vader, 
die in de hemel zijt. 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van u is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
Collecten en Crescendo: Do they know it’s Christmas Time? 
 
Waarom Kerst? 
 
Slotlied: Ere zij God (staande) 
 
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. 
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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. 
 
Wegzending en zegen 
 
Crescendo: Jingle Bells en Dutch Christmas Song Christmas Joy 
 
 
 
 
Iedereen een gezegend en vrolijk Kerstfeest toegewenst! 


