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Samenzang lied 195 (jdh) 

Vol van pracht, vol van pracht 
schijnt een ster in d' oosternacht, 
wijzen leidt zij met haar gloren, 
dáár, waar Jezus is geboren. 
Hier is 't heil, door hen verwacht.                           

 
Bethlehem, Bethlehem, 
hoort gij daar die eng'lenstem! 
Vrede op aarde, lof de Here, 
's mensen heil is Godes ere, 
alle heem'len loven Hem. 

 
Hulp'loos kind, hulp'loos kind, 
dat gij in een kribbe vindt. 
Hij is 't, Die deez' Eng'len prijzen; 
Hij, gezocht door de Oosterwijzen, 
wordt Hij ook door u bemind? 

 
Hij is 't waard, Hij is 't waard, 
Die zichzelf niet heeft gespaard, 
om het eeuwig, zalig leven 
aan verloornen weêr te geven, 
schoon 't Hem 't bitterst lijden baard'! 

 
't Is de Heer, 't is de Heer! 
Laat ons zingen Hem ter eer. 
't Kerstfeest moge ons vrolijk maken, 
's Heren vriend'lijkheid doen smaken; 
dat Zijn Heil'ge Geest 't ons leer'? 

 
Zingt verblijd, zingt verblijd 
lied'ren aan de Heer gewijd. 
Laat aanbiddend ons herdenken, 
wat Hij ons heeft willen schenken, 
wat Hij schenkt in eeuwigheid! 
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Samenzang lied ‘er is een God die hoort’ 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart 
er is een God, er is een God. 
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart 
er is een God die hoort. 
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, 
wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat. 
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord 
er is een God die hoort. 

 
God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal  
Heer van het al, Heer van het al. 
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal     
Heerser van ’t gans heelal. 
Want onze Schepper, Koning der aard 
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. 
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort. 
Hij is de God die hoort. 

 
Van oost tot west, van zuid tot noord  
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord 
mensenkind, zegt het voort. 
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op Hem is gericht 
Jezus is ’t eeuwig licht. 

 
Samenzang lied 533 (opw.) 

Eén klein kind in een wereld vol duisternis. 
Één Verlosser. zo lang al verwacht. 
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, 
vredeskind in de nacht. (oooooooh) 
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Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft, 
enig Heerser met hemelse macht. 
enig heerser die zelf zich vernederd heeft, 
Koningskind in de nacht. (oooooooh) 
 
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, 
zie Hem stralen in het hooi. 
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 
zie dit kindje, rustig en mooi. 
 
Eén klein licht dat de wereld verlichten moet. 
Eén klein licht dat het duister ontkracht. 
Eén klein licht dat Gods liefde ontbranden doet, 
stralend Licht in de nacht. (oooooooh) 
 
Eén klein kind in een wereld vol duisternis, 
één Verlosser, zo lang al verwacht. 
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, 
reddend Licht in de nacht. (oooooooh) 
 
Zie de herders Hem hulde bewijzen, 
zie de wijzen buigen zich neer. 
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 
zie dit kindje, klein en teer.                              

 
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, 
zie Hem stralen in het hooi. 
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,  
zie dit kindje, rustig en mooi,  

 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 477, 1 en 4 (nw.ldb.) 
  Komt allen tezamen, 
   jubelend van vreugde: 
   komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
   Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
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   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 (nw.ldb.) 
 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
 de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
 dit leven zal stralen, door God zelf 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. 
 
 Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
 van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.  
 Die is deze herder tot eerste tehuis; 
 en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
 
 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. 
 
Gebed 
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Advents/kerstproject: lichtdragers van God 
 
- Samenzang stapellied (mel. lied 106 ev.ldb.) 

refrein: 

 Dragers van Gods licht te zijn, wat is dat bijzonder, 
 wij getuigen, groot en klein, van een lichtend wonder: 
 
 Jezus kwam voor ons op aard’, 

dat is eindeloos veel waard, 
 Hij, Gods eigen Zoon, 
 Hij verlangt geen troon, 
 Mens werd Hij, zodat wij 
 - als opnieuw geboren - 
 bij God mogen horen. 
 
- Lichtdrager van  God: Jezus 
 
Samenzang kinderlied 123 (opw.kids, schermlied) 

refrein: 
Goed nieuws, goed nieuws. Iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, Jezus is geboren. Jezus is geboren. 
 
Hij wil je heel graag helpen in alles wat je doet. 
En gaat het soms wat moeilijk, Hij geeft je nieuwe moed. 
tegenstem: 
‘Wonderbare Raadsman' (refr.) 
 
Hij is de allerbeste, geen ander is als Hij. 
De machtigste en sterkste, Hij is het allebei. 
tegenstem: 
‘Machtige God' (refr.) 
 
En Hij is ook een Vader, die heel veel van je houdt. 
Hij draagt je in zijn armen als jij op Hem vertrouwt. 
tegenstem: 
‘Eeuwige Vader' (refr.) 
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Hij geeft je echte vrede en wie in Hem gelooft 
die krijgt het eeuwig leven want dat heeft Hij beloofd. (refr.) 
tegenstem: 
‘Vredevorst' (refr.) 
 
Hij is ook altijd bij je en altijd om je heen. 
En waar je ook naar toe gaat, Hij laat je nooit alleen. 
tegenstem: 
‘Immanuël, God is met ons' (refr.) 
 

(de kinderen vertrekken naar de nevendienst) 
 
Lezen: 1 Korinthiërs 2 vers 1 t/m 9 
tijdens de lezing harpspel ‘o kindeke klein’ uitlopend op een lied van 
Martine Dubois (tekst en muziek van Henk Pool en Matthijn Buwalda) 
 
1e couplet (unisono of solo) 
 God’lijk Kind, je schijnt Je licht    
 op smeulend vuur dat in mij is.   
 Kind van God,je laat je Licht    
 op gebroken spiegels schijnen.   
 
2e couplet (unisono)                                    
 God’lijk Kind, je schijnt Je licht    
 op smeulend vuur dat in mij is.   
 Kind van God, je laat je licht    
 op gebroken spiegels schijnen.   
 
Bridge (tweestemmig) 

 En ik weerkaats en geef het door  
 want Jou schijnen gaat mij voor.   
 En ik brand mijn kaars in volle wind  
 met vuur, gekregen van het Kind. 
 
Samenzang lied 483 (nw.ldb.) 
 Stille nacht, heilige nacht! 
   Davids Zoon, lang verwacht, 
   die miljoenen eens zaligen zal, 
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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! 
 
Lezen: Lucas 2 vers 1 t/m 20 
tijdens de lezing harpspel ‘o little town of Bethlehem’ & ‘joy to the world’ 
uitlopend naar de samenzang 
 
Samenzang Gezang 135 (ldb.1973, bovenstem van Martine Dubois) 
  Hoor, de englen zingen de eer 
   van de nieuw geboren Heer! 
   Vreed op aarde, 't is vervuld: 
   God verzoent der mensen schuld.             

Voegt u, volken, in het koor, 
   dat weerklinkt de hemel door, 
   zingt met algemene stem                         
   voor het kind van Bethlehem! 
   Hoor, de englen zingen de eer 
   van de nieuw geboren Heer! 
 

Hij, die heerst op 's hemels troon, 
   Here Christus, Vaders Zoon, 
   wordt geboren uit een maagd 
   op de tijd die God behaagt.            
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   Zonne der gerechtigheid, 
   woord dat vlees geworden zijt, 
   tussen alle mensen in 
   in het menselijk gezin. 
   Hoor, de englen zingen de eer 
   van de nieuw geboren Heer! 
 

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 englen zingen de eer 
   van de nieuw geboren Heer! 
 
Martine Dubois: Jesu, joy of men’s desiring 
 Jesu, joy of man's desiring 
 Holy wisdom, love most bright 
 Drawn by Thee, our souls aspiring 
 Soar to uncreated light 
 Word of God, our flesh that fashioned 
 With the glow of faith impassioned 
 Striving still to Truth unknown 
 Soaring, dying 'round Thy throne                             
 
Verkondiging: KOM EN ZIE EN VERWONDER 

 
Samenzang lied 478, 1,2 en 4 (nw.ldb.) 
  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, 
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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. 
 
  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. 
 
  O Heer Jesu, God en mense, 
   die aanvaard hebt deze staat, 
   geef mij wat ik door U wense, 
   geef mij door uw kindsheid raad. 
   Sterk mij door uw tere handen, 
   maak mij door uw kleinheid groot, 
   maak mij vrij door uwe banden, 
   maak mij rijk door uwe nood, 
   maak mij blijde door uw lijden, 
   maak mij levend door uw dood! 
 
Tema Con Variazione (Händel) 
(een instrumentaal stuk van Martine Dubois) 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven: Gemeente en  Open Doors (door Joke)  
tijdens de inzameling spelen organist en harpiste: 
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O Heilige Nacht 
1. O heilge nacht, dit is de stille stonde 

waarin Gods Zoon werd geboren op aard. 
Op dat Hij ons zou redden van de zonden,  
werd Hij als mens door Maria gebaard. 
De wereld wacht in vurig heilsverlangen, 
in deze nacht die de verlossing bracht.  
Kniel voor Hem neer en juicht in blijde zangen. 
O nacht, o nacht, die ons de Heiland bracht. 
O nacht, o nacht, die ons de Heiland bracht. 

 
3. Christus de Heer, gekomen in een kribbe,  

eens zal Hij heersen als koning op aard.  
Het Kind in de kribbe gaf voor ons Zijn leven 
en heeft daarmee voor de dood ons bewaard.  
Wie zal Hem prijzen voor Zijn groot erbarmen 
die neder kwam voor u en ook voor mij. 
Volkeren sta op, bezingt in jubel tonen.  
De nacht, de nacht die ons verlossing bracht.  
O nacht, o nacht, die ons de Heiland bracht.  

 
De kinderen komen terug.…….. 
 
Samenzang lied 101 (ev.ldb., bovenstem Martine Dubois) 

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. 
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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. 

 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk:  
lied ‘halleluja laat het horen’ (mel. lied 705 nw.ldb.) 
 Halleluja! Laat het horen, laat het klinken, overal  
 de Messias is geboren: lam en herder in een stal,  
 lang tevoren uitverkoren als de Heer die komen zal! 
  
 Zie Hem in de kribbe slapen: kind van God en mensenzoon,  
 zonder schild en zonder wapen, heerser zonder machtsvertoon;  
 als een lam hoedt Hij de schapen, als een koning zonder kroon. 
 
 Halleluja! Laat het horen, laat het klinken, overal:  
 Christus zoekt wie zijn verloren op de heuvels, in het dal,  
 en Hij draagt wie Hem behoren op zijn schouders naar de stal. 
  
 Omdat wij niet zoeken konden zocht God ons en zie: Hij vindt!  
 Zie het lam voor onze zonden, zie een mens die ons bemint –  
 Hij verkondigt onomwonden dat Gods koninkrijk begint! 
 
 Halleluja! Laat het horen, zingt met blij bazuingeschal:  
 Jezus Christus is geboren die de wereld redden zal.  
 Zingt Gods lof als nooit tevoren, looft de Koning, overal! 
 
tweede kerstdag 26 december 
is hier om 10.00 uur het Kinderkerstfeest. 
* De kinderen van 0-4 jaar worden in de Bovenzaal verwacht  
  (met ouders + familie)  
  Met medewerking van poppentheater Arcanta 
*De kinderen van 4-12 jaar worden in de kerkzaal verwacht  
  (met ouders + familie)   Met medewerking van Schapen enzo 


