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Samenzang lied 477, 1,2 en 4 (nw.ldb., met Living Letter) 
(gezongen in de Hillsongversie met tussendoor ‘o come, all ye faithful’) 

  Komt allen tezamen, 
   jubelend van vreugde: 
   komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
   Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
   Komt, laten wij aanbidden, 
   komt, laten wij aanbidden, 
   komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
  De hemelse engelen 
   riepen eens de herders 
   weg van de kudde naar 't schamel dak.   
   Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
   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. 
 
Samenzang lied 481 (nw.ldb., begeleiding orgel) 

 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 Bethlehem! 
   Hoor, de engelen zingen de eer 
   van de nieuwgeboren Heer!            
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 Hij, die heerst op 's hemels troon, 
   Here Christus, Vaders Zoon, 
   wordt geboren uit een maagd 
   op de tijd die God behaagt. 
   Zonne der gerechtigheid, 
   woord dat vlees geworden zijt, 
   tussen alle mensen in 
   in het menselijk gezin. 
   Hoor, de engelen zingen de eer 
   van de nieuwgeboren 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 engelen zingen de eer 
   van de nieuwgeboren Heer! 
 
Samenzang lied 430 (opw., met Living Letter) 
 Heer, ik prijs uw grote naam. 
 Heel mijn hart wil ik U geven. 
 Want U bent de weg gegaan 
 die mij redding bracht en leven. 
 
 U daalde neer van uw troon 
 om mens te zijn. 
 Van de stal naar het kruis 
 droeg U mijn pijn. 
 Van het kruis naar het graf. 
 Uit het graf weer opgestaan. 
 Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
Woord van welkom            
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Aanvangstekst 
 
Samenzang lied 476, 1,3 en 4 (nw.ldb., met Living Letter) 
  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. 
 
  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. 
 
Samenzang lied 487 (nw.ldb., begeleiding orgel) 
  Eer zij God in onze dagen, 
   eer zij God in onze tijd. 
   Mensen van het welbehagen, 
   roep 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. 
   Gloria in excelsis Deo. 
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 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. 
 
Gebed 
 
Samenzang Gezang 141 (ldb.1973, met Living Letter) 
 Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
   o Jezus, Gij mijn leven!                               
   Ik kom tot U en breng U, Heer, 
   wat Gij mij hebt gegeven. 
   O, neem mijn leven, geest en hart,      
   en laat mijn ziel in vreugd en smart          
   bij U geborgen wezen. `                                      
                                                  
 Voor ik als kind ter wereld kwam, 
   zijt Gij voor mij geboren. 
   Eer ik een woord van U vernam, 
   hebt Gij mij uitverkoren. 
   Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 
   werd Gij een kindje, arm en naakt, 
   hebt Gij U mij gegeven. 
 
 Temidden van de nacht des doods 
   zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
   O zonlicht, mild en mateloos, 
   uw gloed heeft mij genezen. 
   O zon die door het donker breekt 
   en  't ware licht in mij ontsteekt, 
   hoe heerlijk zijn uw stralen. 
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Samenzang lied 483 (nw.ldb., begeleiding orgel en bügel) 

 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! 
 
Lezen: Lucas 2 vers 1 t/m 20 
 
Samenzang lied 118 (ev.ldb., met Living Letter) 
 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht   
 en heeft zijn leven afgelegd. 
 refrein: 

 Zie onze God, de Koning-Knecht, 
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, 
 gedragen door zijn liefdemacht. 
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 En in de tuin van de pijn 
 verkoos Hij als een lam te zijn, 
 verscheurd door angst en verdriet 
 maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. (refr.) 
 
 Zie je de wonden zo diep? 
 De hand die aard en hemel schiep, 
 vergaf de hand die Hem sloeg. 
 De Man, die onze zonden droeg. (refr.) 
 
 Wij willen worden als Hij. 
 Elkanders lasten dragen wij. 
 Wie is er need’rig en klein? 
 Die zal bij ons de grootste zijn. (refr.) 
 
Lezen: Lucas 15 vers 11 t/m 24  
 
Samenzang lied 527 (opw., begeleiding orgel) 
 Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, 
 dit is de nacht dat zijn leven begon. 
 ’n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
 totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
 Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
 stralend breekt die heldere morgen aan. 
 
 Prijs nu zijn naam, samen met de engelen.   
 O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. (2x) 
 
 Wat Hij ons leert is geven om een ander; 
 liefde alleen is de weg die Hij wees. 
 En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden, 
 vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
 Uit ons hart en dwars door alle tranen 
 ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
 Prijs nu zijn naam, de naam aller namen,  
 en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. (2x)    
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Meditatie: THUISKOMEN MET KERST 
 
Samenzang lied 625 (opw. met Living Letter) 
 Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig. 
 In U is mijn huis, in U ben ik heilig, in U. 
 Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen. 
 In U vind ik rust, in U kan ik schuilen, in U. 
 
 U neemt mij in uw armen 
 En droogt mijn tranen af. 
 refrein: 

 Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde! 
 Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde! 
 
 Bij U is het goed, U geeft mij uw zegen. 
 In U is mijn hoop, in U zijn mijn wegen, in U. 
 U hebt Uzelf voor mij gegeven. 
 In U kan ik zijn, in U kan ik leven, in U. 
 
 Ik hoef niets te verbergen, 
 Want U wijst mij niet af. (refr.) 
 
 En dat ik steeds terug mag komen, 
 ook als ik ver ben afgedwaald. 
 En U mij altijd wilt vergeven 
 Wanneer ik heb gefaald. 
 refrein: 

 Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde! 
 Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde! 
 U bent liefde, U bent liefde, U bent liefde! 
 U bent liefde, U bent liefde, U bent liefde! 
 U bent liefde, U bent liefde! 
 
We danken en bidden 
 
Collecte: Gemeente en Heil des Volks 
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Samenzang lied: ‘laat ieder het horen’ (mel. lied 425 nw.ldb., begel. orgel) 

 Laat ieder het horen, dat eens werd geboren 
 de Redder der wereld, de Heer van ‘t heelal. 
 De engelen meldden in Efrata’s velden 
 dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
 Komt, laten wij eren de Heere der Heren, 
 zo groot van ontferming en van gena. 
 Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, 
 de Heiland der wereld, halleluja.                              
 
 In doeken gewonden, voor al onze zonden, 
 ligt hier in een kribbe het goddelijk Kind. 
 De sterre gaat stralen voor wie, moe van ‘t dwalen, 
 bij ‘t wonder van Bethlehem vrede vindt. 
 Komt, laten wij eren de Heere der Heren, 
 zo groot van ontferming en van gena. 
 Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, 
 de Heiland der wereld, halleluja. 
 
 En herders zij kwamen bij ‘n kribbe tezamen, 
 omringden eerbiedig het Kindeke teer. 
 De flonk’rende sterre riep wijzen van verre, 
 zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. 
 Komt, laten wij eren de Heere der Heren, 
 zo groot van ontferming en van gena. 
 Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, 
 de Heiland der wereld, halleluja. 
 
 Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen 
 van blijdschap en vrede voor ons toebereid, 
 van ‘t Kind dat het leven weer glans heeft gegeven, 
 Hem zij al de glorie tot in eeuwigheid. 
 Komt, laten wij eren de Heere der Heren, 
 zo groot van ontferming en van genâ. 
 Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, 
 de Heiland der wereld, halleluja. 
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Slot woorden 
 
Samenzang lied 101 (ev.ldb., begeleiding orgel en Living Letter) 
 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. 
 
Living Letter: ‘It’s Christmas(Medley) (Chris Tomlin) 

Away in a manger no crib for a bed 
the little Lord Jesus laid down His sweet head,  
the stars in the sky looked down where He lay 
the little Lord Jesus asleep on the hay. 
 
The cattle are lowing, the baby awakes 
but little Lord Jesus, no crying he makes,  

 I love Thee Lord Jesus! Look down from the sky  
and stay by my cradle til morning is nigh 
 
It’s Christmas! The angels are singing 
and I know the reason, the Savior is born 
It’s Christmas! The bells are ringing 
and I feel like shouting, joy to the world! 
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Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay 
Close by me forever and love me I pray. 
Bless all the dear children in Thy tender care 
and fit us for heaven to live with Thee there 
 
It’s Christmas! The angels are singing 
And I know the reason, the Savior is born. 
It’s Christmas! The bells are ringing 
and I feel like shouting, joy to the world! 
 
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere! 
Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born! 
 
It’s Christmas! The angels are singing 
And I know the reason, the Savior is born 
It’s Christmas! The bells are ringing 
And I feel like shouting, joy to the world!  

 
 
Na deze bijeenkomst is er chocolademelk, glühwein en krentenbrood 
 
eerste kerstdag 25 december:  
is hier om 10.00 uur een kerstfeestdienst 
thema: Kom en zie en verwonder 
vocale/muzikale medewerking verleent  
Martine Dubois (zang en harp) 
 
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 
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