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voor de dienst orgelspel medley kerstliederen 
 
Aanvang 21.30 uur 
Luisterlied sela – in het licht gezongen door Maureen van der Vliet 
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
 
Eeuwenlang al voorzegd: 
het woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
 
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
 

Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in zijn zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
 
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
 
In mijn donkere nacht 
verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 

Welkom 
Gebed 
 
Gezang 143 (Stille nacht) 
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! 
 
Gedicht Immanuel | auteur Jan Mul 
Immanuël; de toekomst licht 
over eeuwen gevat in tijd, 
al trekt voor het verdwaasd gezicht 
de wereld als in nevel dicht, 
de hemel zendt een blij bericht 
en geeft het leven nieuw gewicht, 
Immanuël; de toekomst licht 
over eeuwen gevat in tijd 
van Adam tot in eeuwigheid, 
geen duister sterker dan het licht, 
God dank; een Kind dat vrede sticht, 
Immanuël; de toekomst licht! 
 
Hemelhoog 145:1,4 
1 
O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israel, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 

4 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 

ELB 106:1,4 (midden in de winternacht) 
1 
Midden in de winternacht 
ging de hemel open. 
Die ons 't heil der wereld bracht, 
antwoordt op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 

herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, 
blaast de fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 



2  
Zie, reeds 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 beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 
Lezing Lucas 2:1-7 
21In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde 
alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2Het was de eerste keer dat 
dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië 
bestuurde. 3Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie 
vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 
4-5Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in 
Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. 
Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan 
trouwen, en ze was zwanger. 
  
Jezus wordt geboren 
6Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7Het was 
Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde 
hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om 
te slapen. 
 
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 
  
Johan de Heer 70 
1 
Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 
In het veld van Ephrata: 
Ere zij God in de hoge, 
Looft de Heer, Halleluja! 
  

(Refrein) 
Vrede zal op aarde dagen, 
God heeft in de mens behagen: 
Zalig, die naar vrede vragen, 
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 
  



2 
Jezus kwam op aarde neder, 
Als een kindje klein en teer; 
Maar, hoe arm Hij toen mocht 
wezen. 
Hij was aller Hoofd en Heer. 
(Refrein) 

3 
In een kribbe lag Hij neder. 
Weldra werd een kruis Zijn troon; 
Ja, om zondaars te verlossen, 
Droeg Hij spot en smaad en hoon. 
(Refrein) 

4 
Leer ons bij Uw kribbe buigen, 
Leer ons knielen bij Uw kruis, 
Leer ons in Uw Naam geloven, 
Neem ons eens in 't Vaderhuis. (Refrein) 
  
Preek:  Toen was geluk nog heel gewoon. 
 
Liefde is (luisterlied) 
Vers 1 
Gods Geschenk komt naar ons toe 
De hemel geeft het Koningskind 
Verzoening is wat Jezus brengt 
Een offer voor ons allemaal 
 
refrein 
Liefde is, Liefde is 
Hij voor ons, het Offerlam 
Liefde is Liefde is 
Hij kiest ervoor om bij ons te zijn. In 
Ons 
 

Vers 2 
Aanbidding start die heil’ge nacht 
Engelstemmen wat een pracht 
Ruige herders kijken op 
Knielen neer en prijzen God.  
(Refrein) 
 
Vers 3 
Stel je open en verwacht Hem 
Ja, Hij komt speciaal voor jou 
Hij wil jou zo graag ontmoeten 
Want Hij houdt zoveel van jou 
(Refrein)

 
  



Opwekking 534 (Gods heerlijkheid verschijnt) 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
De Mensenzoon, 
de Zoon van God 
zal koning zijn. 
Jezus, Hij offerde zichzelf; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 
  

Jezus, 
zo lief had Vader ons. 
Hij was Gods trouw, 
Hij was Gods Woord, 
aan ons getoond. 
Jezus, beeld van Gods heiligheid; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 

Refrein: 
En zijn koninkrijk kent geen grens 
en haar heerlijkheid kent geen eind, 
nu de majesteit en luister 
van de Vredevorst verschijnt. 
Hij zal koning zijn, 
Hij zal heerser zijn 
en regeren met macht  
en in gerechtigheid. 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
 
Gebed 
 
Gezang 135 Hoor de Engelen 
1 
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! 

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 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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
Zegen  
 
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. 

 
Collecten bij de uitgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U wordt van harte uitgenodigd om Chocolademelk en/of glühwein te komen 
drinken in gebouw Irene naast de kerk. 
  



 
 
 

Kerstmorgen 
 

Thema: DE VREDEKONING 
 

 
 
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
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Voor de dienst orgelspel medley kerstliederen 
 
Aanvang 10.00 uur 
Gezang 139 (komt verwondert) 
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! 
 
Gezang 138 (komt allen tezamen)  
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. 
 



2 
De hemelse englen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
3 
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. 
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 
Welkom 
 
Lezing Lucas 2:1-7 
De geboorte van Jezus 
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich 
te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten 
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze 



bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 
doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in 
het nachtverblijf van de stad. 
 
Kidsopwekking 123 (Goed Nieuws) 
Refrein: 
Goed nieuws, goed nieuws. 
Iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, 
Jezus is geboren. 
Jezus is geboren. 
1  
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' 

2  
Hij is de allerbeste, 
geen ander is als Hij. 
De machtigste en sterkste, 
Hij is het allebei. 
tegenstem: 
‘Machtige God' 

3  
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' 

4  
Hij geeft je echte vrede 
en wie in Hem gelooft 
die krijgt het eeuwig leven 
want dat heeft Hij beloofd. 
tegenstem: 
‘Vredevorst' 

5  
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' 
 
  



Opwekking 525 (jubel het uit) 
1 
Jubel het uit. 
De Heer is hier; 
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde 
geeft Hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel, dus hemel 
en aarde, zingt! 
 

2  
Jubel het uit. 
De Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor Hem buigt 
een vreugdelied voor Hem, 
een vreugdelied voor Hem, 
een vreugde-,  
een vreugdelied voor Hem! 

3  
Zijn koningschap 
zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 
zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die Hij bracht, 
de liefde die Hij bracht, 
de liefde, de liefde 
die Hij bracht! 
 
Aansteken van de kaarsen 
Kidsopwekking 54 
Want een kind is ons geboren 
en een zoon gaf God aan ons. 
De heerschappij rust op 
zijn schouder 
en zijn naam zal zijn: 
  
Refrein: 
Wonderbare Raadsman, 
Machtige God, Eeuwige Vader, 
de Vredevorst, 
Immanuël, God met ons. 
Immanuël, God met ons. 

 Want alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. 
Iedereen die in Hem gelooft, 
leeft in eeuwigheid. 
  
(refrein) 
Wonderbare Raadsman, 
Machtige God, Eeuwige Vader, 
de Vredevorst, 
Immanuël, God met ons. 
Immanuël, God met ons.  

 



 
kindervertelling 
Nevendienst Schatzoekers en schatgravers  
 
Collecten + Hemelhoog 146 Mary did you know 
Mary did you know that your baby boy would one day walk on water? 
Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters? 
 
Did you know that your baby boy has come to make you new? 
This child that you've delivered, will soon deliver you 
 
Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man? 
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? 
 
Did you know that your baby boy has walked where angels trod? 
When you kiss your little baby, you kiss the face of God 
 
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know? 
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know? 
 
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again 
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb 
 
Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation? 
Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations? 
 
Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? 
That sleeping child you're holding is the great I am 
 
Lezing Micha 5:1-4 
51Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 
2Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn 
broeders aan hun lot overgelaten. 
Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. 
3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van 
de HEER, zijn God,met de majesteit van diens verheven naam. 



Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
4en hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in 
onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit 
mensen gekozen. 
 
Gezang 140:1,2,4 
1 
 Prijs de Heer die herders prijzen, 
 die in 's hemels paradijzen 
 alle englen eer bewijzen, 
 hier op aarde daalt Hij neer. 

2 
 Geef de Koning van uw leven 
 wat de koningen Hem geven, 
 breng uw schatten de verheven 
 in de stal geboren Heer. 

4 
 Aan de Koning uitverkoren, 
 uit een maagd voor ons geboren, 
 moet ons hele hart behoren 
 onze lof en eer en prijs. 
 
Lezing Lucas2:15-20 
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat 
er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen 
meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind 
was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders 
tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 
bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was 
gezegd. 
 
Hemelhoog 156 
Won-der-ba-re Raadsman ( Wonderbare Raadsman ) 
Ster-ke God ( Sterke God ) 
Eeu-wi-ge Va-der ( Eeuwige Vader ) 
Vre-de-vorst (Vredevorst ) 
Een Kind is ons gebo-ren. 
Een Zoon is ons ge-ge-ven 
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 



 
Vre-de voor de we-reld (Vrede voor de wereld ) 
heeft Hij ge-bracht ( heeft Hij gebracht ) 
Vrij-heid voor de vol-ken (Vrijheid voor de volken ) 
Licht in de nacht ( Licht in de nacht ) 
Een Kind is ons gebo-ren. 
Een Zoon is ons ge-ge-ven 
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen ! 
 
Vre-de voor de we-reld (Vrede voor de wereld ) 
heeft Hij ge-bracht ( heeft Hij gebracht ) 
Vrij-heid voor de vol-ken (Vrijheid voor de volken ) 
Licht in de nacht ( Licht in de nacht ) 
Een Kind is ons gebo-ren. 
Een Zoon is ons ge-ge-ven 
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen ! 
 
Preek  
 
Gezang 134 (eer zij God) 
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 vree kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 



 
Opwekking 528 (hoor de engelen) 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
Vrede op aarde ’t is vervuld: 
Hij verzoent der mensen schuld. 
Zing, o volken in het koor 
dat weerklinkt de hemel door. 
Zing het met een blijde stem 
voor het kind van Bethlehem. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
  

Hij die heerst in eeuwigheid,  
Zoon van de gerechtigheid. 
Van zijn vleugelen dalen neer 
licht en leven, altijd weer. 
Glorie aan de Zoon van God, 
mens geworden om ons lot, 
opdat wij van zonden rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 

Gebed 
 
Kinderen komen terug (Ik mag een lichtje zijn) 
Foto impressie kinderkerstfeest 
Dans van de kinderen 
 
Zegen 
 
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. 

 
 
 
 
U wordt van harte uitgenodigd om koffie, thee of limonade te komen drinken 
in gebouw Irene naast de kerk. 
 


