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WE KOMEN SAMEN 
Muziek 

 

We verstillen en wachten op wat komen gaat… 

  

Zingen: lied 483 – Stille nacht (cantorij vers 1 en 2, allen vers 3)  

 

Amber zingt: lied 480 – Ik wandel in gedachten 

 

Zingen: lied 477 vers 1, 3 en 5  (cantorij en allen)   

         

 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. 

 

 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. 

 

 Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 

glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Welkom    

 

Isa steekt de kerstkaars aan 

 

Het licht schijnt helder, 

de nacht is voorbij, 

in Betlehems velden 

komt God heel dichtbij. 
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Zingen: lied 489 vers 1 en 3 – Komt ons in diepe nacht ter ore 

                     (staande)  

 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v. die trouw blijft, altijd weer, 

a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen. 

v. Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 

a. Koning van de vrede! 

 

v. God groet ons met licht en vrede.  

a. Wij danken God.  

 

v. Heer onze God… 

    door Jezus Christus onze Heer. 

a. Amen. 

            (we gaan weer zitten) 

Gebed om ontferming 

 

Zingen: lied 338h - Halleluja (voorganger en cantorij);  

             aansluitend lied 487 vers 1 en 2 –  

    Eer zij God in onze dagen  (allen) 

 

Gebed om het licht van Gods Geest 

 

De kinderen in het midden 
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Zingen: Projectlied

 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
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Lezing: Jesaja 52: 7-10 

 

Zingen: lied 498 vers 1, 2 en 5 – Betlehem, o uitverkoren stad 

   (cantorij vers 1, vers 2 en 5 allen) 

 

Lezing : Lucas 2 vers 6 – 14  

 

Zingen: lied 491 – Kind ons geboren 

   (tweemaal door cantorij, derde keer door allen) –  

    

Lezing: Lucas 2 vers 15 – 20 

 

Zingen: lied 496 vers 1, 2 en 3 – Een ster ging op uit Israël  

   (cantorij vers 1, vers 2 en 3 allen) 

 

Kerstpreek “Hoe laat is het? Tijd voor het Licht!” 

 

Zingen: Gezang klinkt in de wereldnacht 

    (tekst: Sietze de Vries; melodie lied 507)  

    (cantorij vers 1 en 2; vers 3 en 4 allen) 
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De wolken breken, waar dit lied 

op vredesvleugels wiekt. 

De wijde wereld raakt vervuld 

van hemelse muziek. 

Zij wordt vanuit haar diepe nacht 

gewekt door deze klank. 

haar spraakverwarring overstemt 

door ‘t hemelse gezang. 
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De aarde, in zichzelf verdeeld, 

zucht in haar barensnood 

van eeuwenlange duisternis, 

van leven naar de dood. 

De mensen, met elkaar in strijd, 

zijn nog verdoofd van angst. 

Zij zullen zwijgen, sterker klinkt 

dit hemelse gezang.  

 

De nieuwe tijd breekt weldra aan 

naar het profetenwoord. 

De nieuwe aarde van omhoog 

begroet haar Vredevorst. 

En wereldwijd klinkt dan het lied 

dat deze Koning dankt. 

Voorgoed zingt elke mensentong 

dit hemelse gezang. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

 

Kerstcollecte 

Geef voor de kwetsbare kinderen in Moldavië 

 

Tijdens de collecte komen de  kinderen  terug uit de nevendienst 

en oppas; samen zingen we: lied 486: 1 en 2 –   

    Midden in de winternacht 

 

Gebed om Gods zegen over de gaven en Onze Vader 

 

Zingen: lied 481 vers 1 en 3 - Hoor de engelen zingen de eer 

 

Uitzending en zegen 

 gezongen: Amen, amen, amen! 
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Tekst bij de liturgische bloemschikking 

 
De hemel 

raakt de aarde. 
Herders gaan op weg. 

Ze zoeken 
wat engelen vertelden. 

Ze openen zich 
voor het Kind van belofte. 

 
God, 

kom met uw Geest. 
Raak ons aan met uw Licht. 

               

 

 
 

 

Wij wensen elkaar gezegende Kerstdagen toe 

 
A.s. zondag, 27 december, is er ’s morgens geen dienst, maar wel 
een kerstzangviering om 15.00 uur, met medewerking van ds. Inge de 
Jong – Baerends; muzikale medewerking: het koor Rhenus Cantat. Na 
afloop is er glühwein en choco ! 

   


