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Vóór de dienst wordt er gezongen: 

 

Lied 444: Nu daagt het in het Oosten met orgel 

 

1 

Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

2 

De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

3 

Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 
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4 

De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

5 

Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 
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Lied 498: 1,2,3 - Bethlehem, o uitverkoren stad 

met orgel 

 

1 

Betlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata, 

in u is een vorst geboren 

als een nieuwe Jozua. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

2 

In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn, 

in het land van licht noch luister 

zal Hij onze Redder zijn. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 
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3 

Heft uw hoofden, kleine mensen, 

als uw nieuwe koning komt. 

Hij doorbreekt de oude grenzen, 

Hij maakt recht wat is gekromd. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

Lied 477: Komt allen tezamen met band 

 

1 

Komt allen tezamen 

jubelend van vreugde 

komt nu, o komt nu  

naar Bethlehem 

Ziet nu de vorst der  

eng'len hier geboren 

Komt, laten wij aanbidden 

Komt, laten wij aanbidden 

Komt, laten wij aanbidden, die Koning 
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2 

De hemelse eng'len   

riepen eens de herders 

weg van de kudde  

naar 't schamel dak 

Spoeden ook wij ons  

met eerbied'ge 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 
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Welkom en begroeting 

 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

v: De Heer zal bij ons zijn, 

a: DE HEER ZAL ONS BEWAREN. 

 

 

Drempelgebed 

 

Inleidende woorden 

 

 

Lied 473: Er is een roos ontloken met orgel 

 

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. 
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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. 

 

 

Tekst: Jonge profeten 

 

Gebed voor de nood van de wereld 
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Band: Geef licht – Stef Bos 

 

Het wordt steeds vroeger donker 

De winter is in zicht 

Alles keert naar binnen 

De gordijnen gaan weer dicht 

De tijd staat op een kruispunt 

Niemand weet waarheen 

De schoonheid is soms ver te zoeken 

De dromer staat alleen 

Geef licht 

Geef licht 

Aan degene in het donker 

Die verdwaalt is in de mist 

Geef licht 

Geef licht 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

En geef, geef, geef; geef licht 

Zie de wereld om ons heen 

Zie de leugen die regeert 

Zie de ongeleide leiders 

Zie hun volk dat crepeert 
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En zie de oorlog die maar doorgaat 

Ook al is ze ver van hier 

Onze wereld is te klein 

Om het niet te willen zien 

Dus geef licht 

Geef licht 

Geef ruimte en geef uitzicht 

Geef wat er vaak niet is 

Geef licht 

Geef licht 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

En geef, geef, geef; geef licht 

Ik stak mijn kop onder de grond 

Maar de haan die bleef maar kraaien 

Alsof hij zei je moet iets doen 

Om een verschil te kunnen maken 

Je kunt verdrinken in cynisme 

Alsof het toch niets uit kan halen 

maar in de verte schijnt een ster 

Die de richting kan bepalen 

En Hij geeft licht 

Geeft licht 

Voor een uitweg uit het donker 
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Voor wat er vaak niet is 

Dus geef licht 

Geef licht 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

En geef, geef, geef; geef licht 

 

 

Inleiding bij Lucas 

 

 

Popkoor zingt: Silent night en O holy night 

 

 

Lezing: Lucas 2: 1-7 

 

 

Band speelt: Mary’s boychild 

 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today, 

And man will live for evermore, because of Christmas Day. 

 

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, 

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. 
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Hark, now hear the angels sing, a king was born today, 

And man will live for evermore, because of Christmas Day. 

 

While shepherds watch their flocks by night, oh seated on the 

ground 

The angel of the Lord came down, and glory shown around 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today, 

And man will live for evermore, because of Christmas 

Day. 

Then by and by in Bethlehem, in a stable all forlorn 

In a manger cold and dark, Mary’s little boy child was born 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today, 

And man will live for evermore, because of Christmas Day. 

Drop the sound and angels sing, listen to what they say 

That Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas 

Day. 

That Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas 

Day. 
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Lezing: Lucas 2: 8-11 

 

Band speelt: Joy to the world 

 

Joy to the world, the Lord is come 

Let Earth receive her King 

Let every heart prepare Him room 

And Heaven and nature sing 

And Heaven and nature sing 

And Heaven, and Heaven, and nature sing 

 

Joy to the Earth, the Savior reigns 

Let all their songs employ 

While fields and floods, rocks, hills and plains 

Repeat the sounding joy 

Repeat the sounding joy 

Repeat, repeat, the sounding joy 
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He rules the world with truth and grace 

And makes the nations prove 

The glories of His righteousness 

 

And wonders of His love 

And wonders of His love 

And wonders, wonders, of His love 

 

Joy to the world, the Lord is come 

Let Earth receive her King 

Let every heart prepare Him room 

And Heaven and nature sing 

(And Heaven and nature sing) 

And Heaven and nature sing 

(And Heaven and nature sing) 

And Heaven, and Heaven, and nature sing 

And Heaven, and Heaven, and nature sing 

 

 

Lezing: Lucas 2: 12-14 
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Band speelt: Eer zij God in onze dagen 

 

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. 
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Lezing: Lucas 2: 15-20 

 

Band speelt: Go tell it on the mountains 

 

Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere. 

Go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 

While shepherds kept their watching 

over silent flocks by night, 

behold throughout the heavens, 

there shone a holy light. 

Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere. 

Go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 

The shepherds feared and trembled 

when lol above the earth 

rang out the angel chorus 

that hailed our Saviour’s birth. 

Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere. 

Go, tell it on the mountain 
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that Jesus Christ is born. 

 

Down in a lowly manger 

our humble Christ was born, 

and God sent us salvation, 

that blessed Christmas morn. 

 

Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere. 

Go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 

 

Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere. 

Go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born (2x) 

 

 

 

Woorden ter overdenking 
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Lied 486: Midden in de winternacht met orgel 

 

1 

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. 

 

2 

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! 
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3 

Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 

want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 

Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

4 

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! 

 

Aankondiging collecte,  

bestemd voor noodhulp slachtoffers Oekraïne oorlog. 

 

 

Popkoor: Changed by a babyboy 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

elke voorbede wordt afgesloten met de woorden: 

v: zo bidden wij allen tezamen: 

a: GEEF VREDE, HEER, AAN ALLE MENSEN 

 

Onze Vader 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

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 eeuwigheid. Amen. 

 



21 

                                                        

 

Slotlied 506: Wij trekken in een lange stoet met orgel 

 
1 

Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Betlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem! 

Gezegend die zijn komst begroet 

en knielen wil voor Hem! 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

2 

Al zijt Gij nu nog maar een kind 

zo kwetsbaar, teer en klein, 

wij weten dat het rijk begint 

waarvan Gij Heer zult zijn, 

een rijk waarin de vrede wint 

van oorlog en van pijn. 

Wij loven U, koning en Heer, 
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koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

3 

Al gaat de vijand in het rond, 

de koning van het kwaad, 

al dreigt hij met zijn grote mond 

dat hij U eens verslaat, 

straks ligt hij dodelijk gewond 

wanneer zijn rijk vergaat! 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

4 

Wij gaan op weg naar Betlehem, 

daar ligt Hij in een stal 

die koning in Jeruzalem 

voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan met luider stem 

en blij bazuingeschal: 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 



23 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u / jullie gezegende Kerstdagen! 


