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Wees niet bang 
voor schaduwen. 

Het betekent gewoon 
dat er ergens dichtbij 

licht is 
 
■ Voor de dienst zingt het koor: In de stad van Koning David 
 
■ Zingen: lied 477: 1, 2 en 5 

Allen: 1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

 Ziet nu de vorst der englen hier geboren 

 Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden 

 komt laten wij aanbidden die Koning!! 
 
Koor: 2. De hemelse englen riepen eens de herders 

 weg van de kudde naar 't schamel dak. 

 Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 

Allen: Komt, laten wij aanbidden. komt, laten wij aanbidden 

 komt, laten wij aanbidden, die Koning! 
 
Allen: 5. Zingt aarde en hemel, zingt nu englenkoren, 

 zingt alle scharen rondom Gods troon: 

 Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

 Komt, laten wij aanbidden 

 Komt, laten wij aanbidden 

 Komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
■ Welkom 
 
■ Groet van Godswege 
 
■ Allen zingen: lied 487: 1 en 2 Eer zij God…( Liedboek 2013) 

 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 ( bis) 

 

 2. Eer zij God die onze Vader 

  en die onze Koning is 

  Eer zij God die op de aarde 

  naar ons toegekomen is. 

  Gloria in excelsis deo ( bis) 
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■ Wij openen ons hart in gebed 
 
■ Het koor zingt: Stil in die nacht 
 
■ We ontmoeten de profeet Jesaja 
 
■ Zingen: (Lied 476: 2 en 3 Jan van Opbergen) 

 1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,  

  Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.  

  Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.  

  Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  Kyrieleis.  
 
 2. Nu zijt wellekome verre, vreemde mens  

  Dat wij aan angst ontkomen verstaan jouw wens:  

  ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd,  

  waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd.  Kyrieleis 
 
 3. Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij 

  die als een kind wil wonen, herboren, vrij 

  in het land van morgen, dat de lieve vrede kent, 

  waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis. 
 
■ We luisteren naar de profeet Jesaja, een parafrase 

uit hfdst 8 en 9 
 
■ Zingen: lied 482 : 1 en 3 Er is uit ‘swerelds duistre wolken 

( Liedboek 2013) 

 1. Er is uit ‘swerelds duistre 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! 

 

 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. 



 5 

■ We luisteren naar het kerstevangelie Lucas 2: 1 – 11,  

waarbij we Stille nacht zingen ( en het koor een medley zingt) 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, langverwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehmes stal, 
Hij der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

 
Hulploos Kind, heilig Kind 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd, 
wordt G’ op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’ U danken daarvoor. 
Leer m’ U danken daarvoor. 

 
Stille nacht, heilige nacht!! 
Vreed’ en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
■ Allen zingen lied 478: 1en 4 

 1. Kom. 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, 

  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. 
 
 4. 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! 
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■ Preek 

 

 

■ Het koor zingt; Joy to the world 

 

■ Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

■ Na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen we een lied uit Taizé: 

Ach, blijf met uw genade bij ons,  

Heer onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons,  

licht in het duister. ( lied 256) 

 

 

■ Kollekte voor Voedselhulp Rhenen 

 

 

■ Slotlied: gezang 135: 1 en 2 

 1. Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

  van de nieuwgeboren 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 eng’len zingen d’eer 

  van de nieuwgeboren Heer. 

 

 2. 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 englen zing d’ eer 

  van de nieuw geboren Heer! 
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■ Zegen 

 

Moge de Baby van Bethlehem 

je vrede geven. 

Moge het Kind van Nazareth 

je vreugde geven. 

Moge de Man van Galilea 

je kracht geven. 

Moge de Messias van Golgotha 

je moed geven. 

Moge de opgestane Jezus 

je hoop geven. 

En de opgevaren Christus 

licht en kracht. 

 

■ Allen zingen, samen met het koor het Ere zij God ! 

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. 

 

Ere zij God in den hoge,  

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

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. 

 

 

 

 
 
 

De kerkenraden wensen u een gezegend Kerstfeest! 
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U/jij bent ook welkom in de volgende kerstbijeenkomsten: 
 
25 december 
Cunerakerk 08.45 uur Ds. P.H. van Trigt uit Hoevelaken 
Cunerakerk 10.15 uur Ds. J. Meertens 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. Ton van Vliet 
Cunerakerk 16.45 uur Ds. G.J. Hiensch 
 
 
 
 
 
 
 

29 december 20.00 uur  theaterconcert Carmina Ludens 
in de Ontmoetingskerk 


