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Binnenkomst 
 
Corrianne speelt een kerstmedley 
 
Welkom 
 
Johan de Heer 691 Midden in de winternacht
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. 
  

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. 

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!

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. 
 
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: 
 
Verteller: 
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. 
 
Voorganger – Iedereen telt mee (Johannes 3:16) 
 
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! 

 
Band: Bethlehem 
Een Kind is ons geboren 
Geboren in een stal 
Herders en Koningen 
Aanbaden Hem als Heer 
 
Bethlehem, Bethlehem 
Aanschouw je lief’lijke Heiland 
Kniel neer, Aanbid Hem 
De Koning ook voor jou 
 

Hij kent je leven door en door 
al is Hij nog maar klein 
De vrucht van God in vlees en 
bloed 
Hij komt in Majesteit 
 
Bethlehem, Bethlehem 
Aanschouw je lief’lijke Heiland 
Kniel neer, Aanbid Hem 
De Koning ook voor jou

Kniel neer, prijs Hem  ] 
De hoop van Israël  ] 
Kom en aanbid Hem  ] 2x 
Jezus, Immanuel!  ] 
 
Bethlehem 
Bethlehem 
Aanschouw uw lief’lijke Heiland 
Kniel neer, Aanbid Hem 
De Koning ook voor jou 
De Koning ook voor jou 
 
 
 
 

O Christus is geboren, 
het plan van God begint 
De mensheid slaapt, de engel 
waakt, 
aanbidt het godd’lijk Kind. 
O sterren aan de hemel 
schijn op dit wonder neer. 
En breng Hem lof 
want eer zij God 
Zijn vrede daalde neer 

 
  



Verteller: 
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. 
 
Onderweg met Jozef en Maria 
 
Verteller: 
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. 
 
Voorganger – Ik sta aan de deur en klop (Openbaringen 3:20) 
 
Gezang 138 Komt allen tezamen 
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. 
 
Gezang 134 Eer zij God in onze dagen 



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. 

Kids Opwekking 54 Immanuel 
Want een kind is ons geboren 
en een zoon gaf God aan ons. 
De heerschappij rust op 
zijn schouders 
en zijn naam zal zijn: 
 
Wonderbare Raadsman, 
Machtige God, 
Eeuwige Vader, 
de Vredevorst, 
 
Refrein: 
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. 
 
Wonderbare Raadsman, 
Machtige God, 
Eeuwige Vader, 
de Vredevorst, 
 
(Refrein 2x) 
 
Immanuël. 

 
In het voetspoor van de herders 
 
Verteller: 
8Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun 
schapen. 
9Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om 
hen heen. De herders werden bang. 10Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang 
te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee 
zijn. 11Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in 
Betlehem, de stad van David. 12En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt 
in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ 
13En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en 
zeiden: 14‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van 
wie God houdt.’ 



 
Opwekking 523 
Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van ’t heelal. 
De engelen meldden, 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! 
 
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) 
 
In doeken gewonden, 
voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het godd’lijk Kind. 
De sterre gaat stralen, 
voor wie moe van ’t dwalen, 
bij ’t der van Bethlehem vrede vindt.   (Refrein) 
 
Halleluja! 
Halleluja! 
 
  



Verteller: 
15Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen 
elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er 
gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ 
16Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een 
voerbak lag het kind. 17Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de 
engel over hem gezegd had. 18Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het 
verhaal van de herders. 19Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze 
bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. 
20De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem 
voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de 
engel gezegd had. 
 
Voorganger – Het geheim van het kerstbrood (Psalm 119:130) 
 
Gebed en 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. 


