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■ Welkomstwoord   

 

■ Samenzang: Lied 138: 1, 2 en 4 
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 

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 

 
■ Gebed: ds. Meertens 

 
■ Samenzang: Lied 127: 1, 5 en 6 
1. 
Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 

van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 

laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

5. 
Juicht nu, trots al uw zorgen, 
de Koning komt met macht. 
Ons, in zijn hart geborgen 

heeft Hij zo rijk bedacht. 
Nu zullen angst en pijn 

en toorn ons nooit meer schaden. 
God wil, in zijn genade, 
dat wij zijn kind'ren zijn. 

6. 
Gaat uit met snelle schreden 

uw Koning tegemoet. 
Daar komt Hij aangereden, 
rechtvaardig, schoon en goed! 
Komt nu van overal 
uw Heer en Heiland groeten, 
die al het leed verzoeten, 

de pijn genezen zal. 
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■ Samenzang: Lied 145: 1, 2 en 3 

1. 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. 

 

2. 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. 

Beth'lem is de stede,  
daar is 't geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 

3. Wijzen uit het Oosten 

uit zo verren 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 124: 1, 2, 4 en 5 
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. 

 
4. De zonne, voor wier stralen 

het nacht'lijk 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. 

 
■ Ons Genoegen speelt: 
Cantique de Jean Racine  (Gabriel Fauré arrangement van José Schuyns) 
 
■ Samenzang: Lied 118 
1. 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart  
staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw  
zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

2. 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart  
uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
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■ Lezing kerstevangelie Lucas 2: 1-14 
21En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer 
Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2Deze inschrijving 
had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3En 
zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen 
stad. 4Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de 
stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van 
David was, 5om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, 
welke zwanger was. 6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen 
vervuld werden, dat zij baren zou, 7en zij baarde haar eerstgeboren zoon en 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen 
plaats was in de herberg. 
8En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld 
en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9En opeens stond een engel 
des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij 
vreesden met grote vreze. 10En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, 
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel 
vallen: 11U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de 
stad van David. 12En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken 
gewikkeld en liggende in een kribbe. 13En plotseling was er bij de engel een 
grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 14Ere zij God in den 
hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 
 

■ Samenzang: Lied 143: 1, 2 en 3 
1. 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 

2. 
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. 

3. 
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! 

 

■ Lezing kerstevangelie Lucas 2: 15-20 
15En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de 
hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem 
gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 
16En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de 
kribbe. 17En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen 
gesproken was over dit kind. 18En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich 
over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19Doch Maria bewaarde 
al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20En de herders keerden 
terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, 
gelijk het hun gezegd was. 
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■ Samenzang: Lied 135: 1, 2 en 3 
1. 

Hoor, de eng'len 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 eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren 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 eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 
3. 
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 eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 

■ Samenzang: Midden in de Winternacht 
Midden in de winternacht, 
ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom zingt gij niet. 

Laat de citers slaan,  

blaast de fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

Vrede was er overal,  
wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal,  
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom zingt gij niet 

Laat de citers slaan,  

blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

Zie daar 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 blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 

Christus is geboren! 
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■ Samenzang:  O Kindeke klein 
O Kindeke klein, O Kindeke teer 

Uit hoge hemel daalt Gij neer 
Verlaat uw Vaders heerlijk huis 
Wordt arm en hulploos draagt een kruis 
O kindeke klein, O kindeke teer 

O Kindeke klein, O Kindeke teer 

Gij zijt onz´ uitverkoren Heer 
Ik geef U heel het harte mijn 
Ach, laat mij eeuwig bij u zijn 
O Kindeke klein, O Kindeke teer 

 
■ Samenzang: Er is een Kindeke 
Er is een kindeke  
geboren op aard 
Er is een kindeke  
geboren op aard 
’t Kwam op de aarde  
voor ons allemaal 
’t Kwam op de aarde  
voor ons allemaal 
 

Er is een kindeke  
geboren in ’t strooi 
Er is een kindeke 
 geboren in ’t strooi 
’t Lag in een kribje  
gedekt met wat hooi 
’t Lag in een kribje  
gedekt met wat hooi 

’t Kwam op de aarde voor ons allegaar 
’t Kwam op de aarde voor ons allegaar 
’t Wenst ons een zalig nieuwjaar 
’t Wenst ons een zalig nieuwjaar 

 
■ Ons Genoegen speelt:  
St Florian Choral, (Thomas Doss) 
 
■ Samenzang: Lied 139 1, 2 en 3 
1. 
Komt, verwondert u hier, 
mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren 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. 
 

2. 
Ziet, hoe dat men met Hem 
handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
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. 

3. 
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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■ Samenzang: Jezus onze grote Koning 
Jezus onze grote Koning 

werd geboren in een stal. 
Hij kwam uit zijn hemelwoning 
naar dit aardse tranendal. 
Mensen hoort! Want Jezus leeft! 
Dank de Heer voor wat Hij geeft! 

 

Jezus is op aard’ gekomen 

om te redden Adams val. 
Niemand kan de straf ontkomen 
als niet Jezus redden zal. 
Mensen hoort! Want Jezus leeft! 
Dank de Heer voor wat Hij geeft! 

 
Jezus zal nog eenmaal komen 
als de rechter van ’t heelal. 
Dan zal Hij de Zijnen kronen 
en de satan komt ten val. 

Mensen hoort! Want Jezus leeft! 

Dank de Heer voor wat Hij geeft! 
 

■ Gedicht: ds. Meertens 

 

■ Samenzang: Lied 134 
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 vreˆ kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo 
 

■ Samenzang: Laat ieder het horen 
Laat ieder het horen, dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, de Heer van 't heelal. 
De engelen melden, in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 

(Refrein) 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 

zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven. 

De Heiland der Wereld, halleluja! 
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En herders, zij kwamen bij 'n kribbe tesamen, 
omringden eerbiedig het Kindeke teer. 

De flonk'rende sterre, riep wijzen van verre; 
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. 

(Refrein) 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven,dicht bij Hem te leven. 

De Heiland der Wereld, halleluja! 
 

■ Afsluiting: ds Meertens  

 

■ Samenzang: Ere zij God 
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 

 

■ Einde 

 

■ Bij het verlaten van de kerk speelt Ons Genoegen: 

Joy to the world 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bij het verlaten van de kerk is er een collecte ter bestrijding van de kosten 

van de kerstzangdienst 


