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Thema: Het Kind in onze wereld geboren  



 

 

Voor de dienst 

Samenzang met het orgel  

Komt verwondert u hier mensen 

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! 

 

Nu zijt wellekome 

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. 

 

In Bethlehem’s stal 

1 

In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 

in doeken gehuld, als kindje terneer. 

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 

2 

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 

Die zondaren mint, zo nameloos teer; 

Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 

zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

3 

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 

dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 

Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed 

en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 

4 

Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 

bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 

Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 

dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 



 

 

Medley met de band  

Goed nieuws, Goed nieuws (opw 526)  

Goed nieuws, goed nieuws, voor jou en mij, halleluja! 

Ja zelfs de eng'len zingen blij, halleluja! 

 

Refrein: 

Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. 

Voor ons zendt God zijn enige Zoon, halleluja! 

 

God reikt de mens verzoening aan, halleluja! 

De hemel is wijd open gegaan, halleluja! 

 

Refrein. 

Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. 

Voor ons zendt God zijn enige Zoon, halleluja! 

 

Jezus Gods heerlijkheid verschijnt (Opw 534)  

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, 

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! 

 

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 

 

Prijs nu Zijn naam (Opw 527)    

Prijs nu Zijn naam, 

de naam van alle namen, 

en geef Hem glorie ) 

in alle eeuwigheid.  ) 2x 

 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 

liefde alleen is de weg die Hij wees. 

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 

Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 

Uit ons hart en dwars door alle tranen 

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 

 

Prijs nu Zijn naam, 

de naam van alle namen,  

en geef Hem glorie ) 

in alle eeuwigheid.  ) 2x 

 

  



 

 

Kom vier het feest met mij  

Een vreugdevuur gaat van huis tot huis 

En zet alle harten in vuur en vlam. 

Het wonder dat de Verlosser kwam, 

Geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 

 

Kom, vier het feest met mij, 

Kom, dans en zing want jij hoort erbij. 

Deel de vreugde met arm en rijk, 

Dat Jezus voor ons is gekomen. 

 

In alle landen op heel de aarde 

Beleven mensen het met elkaar. 

Een nieuw begin in een grauw bestaan, 

Waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. 

 

Kom, vier het feest met mij, 

Kom, dans en zing want jij hoort erbij. 

Deel de vreugde met arm en rijk, 

Dat Jezus voor ons is gekomen. 

 

Kleur nu je leven met rood van liefde, 

Met wit van vrede en groen van hoop. 

En houd je vast aan wat is beloofd, 

Want het rijk van het licht is gekomen. 

 

Kom, vier het feest met mij, 

Kom, dans en zing want jij hoort erbij. 

Deel de vreugde met arm en rijk, 

Dat Jezus voor ons is gekomen. 

 

  



 

 

Welkom en mededelingen  

Zingen: 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. 

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. 



 

 

Stil gebed, Votum en groet  

 

Adventsgedichtje + kaarsen aansteken. 

Komt als kind in onze nacht 

 

Het is Kerst, wij vieren samen, 

Jezus komt bij ons op aard’.  

Alle volken roepen ‘amen ‘! 

Jezus is het wachten waard. 

Wij begroeten Hem als koning, 

ook al komt Hij zonder pracht. 

Onze wereld wordt Gods woning. 

Kijk, zijn ster verlicht de nacht. 

 

kinderopwekking 54 Immanuel  

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, 

Immanuel, God met ons. 

Immanuel, God met ons. 

 

Want alzo lief had God de wereld 

dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. 

Iedereen die in Hem gelooft, 

leeft in eeuwigheid. 

 

Gebed 

 



 

 

Kinderopwekking 123 Goed nieuws  

Refrein: 

Goed nieuws, goed nieuws. 

Iedereen moet het horen. 

Goed nieuws, goed nieuws, 

Jezus is geboren. 

Jezus is geboren. 

 

Hij wil je heel graag helpen 

in alles wat je doet. 

En gaat het soms wat moeilijk, 

Hij geeft je nieuwe moed.  (refrein) 

 

Hij is de allerbeste, 

geen ander is als Hij. 

De machtigste en sterkste, 

Hij is het allebei. 

 

En Hij is ook een Vader, 

die heel veel van je houdt. 

Hij draagt je in zijn armen 

als jij op Hem vertrouwt.  (refrein) 

 

Hij geeft je echte vrede 

en wie in Hem gelooft 

die krijgt het eeuwig leven 

want dat heeft Hij beloofd. 

 

Hij is ook altijd bij je 

en altijd om je heen. 

En waar je ook naar toe gaat, 

Hij laat je nooit alleen.   (refrein) 

  



 

 

Joy to the world 

Joy to the world, the Lord is come 

Let Earth receive her King 

Let every heart prepare Him room 

And Heaven and nature sing 

And Heaven and nature sing 

And Heaven, and Heaven, and nature sing 

 

Joy to the Earth, the Savior reigns 

Let all their songs employ 

While fields and floods, rocks, hills and plains 

Repeat the sounding joy 

Repeat the sounding joy 

Repeat, repeat, the sounding joy 

 

He rules the world with truth and grace 

And makes the nations prove 

The glories of His righteousness 

And wonders of His love 

And wonders of His love 

And wonders, wonders, of His love 

 

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. 

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. 



 

 

Kerstverhaal 

“Koning Jezus is geboren” 

Glo-o-o-o-o-o-o-o-ria in exelcis Deo 

Glo-o-o-o-o-o-o-o-ria in exelcis Deo 

Laat het door de wereld gaan 

Laat de zon en maan het horen 

Want een nieuwe tijd breekt aan 

Koning Jezus is geboren 

 

Glo-o-o-o-o-o-o-o-ria in exelcis Deo 

Glo-o-o-o-o-o-o-o-ria in exelcis Deo 

Het begint in Bethlehem 

Kleine stad, maar uitverkoren 

Herders ga op zoek naar Hem 

Koning Jezus is geboren! 

 

Glo-o-o-o-o-o-o-o-ria in exelcis Deo 

Glo-o-o-o-o-o-o-o-ria in exelcis Deo 

Voor de mensen arm en rijk 

Voor wie wijs zijn of verloren 

Komt het nieuwe koninkrijk 

Koning Jezus is geboren 

 

Glo-o-o-o-o-o-o-o-ria in exelcis Deo 

Glo-o-o-o-o-o-o-o-ria in exelcis Deo 

 

Kinderen uit groep 1 mogen naar de kindernevendienst 

 

  



 

 

Overdenking: Wat betekent Kerst voor jou? 

“Jezus in ons hart geboren” van Sela 

Jezus, wordt vandaag en elke dag 

In ons hart geboren; 

God dichtbij als nooit tevoren. 

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 

In ons hart geboren. 

 

Maak ons uw voeten. 

Maak ons uw handen. 

Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 

 

Jezus, wordt vandaag en elke dag 

In ons hart geboren; 

God dichtbij als nooit tevoren. 

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 

In ons hart geboren. 

 

Maak ons uw oren. 

Maak ons uw lippen. 

Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 

 

Jezus, wordt vandaag en elke dag 

In ons hart geboren; 

God dichtbij als nooit tevoren. 

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 

In ons hart geboren. 

 

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 

In ons hart geboren. 

 

  



 

 

Samenzang: gezang 141 vers 1-3   

1    

Ik kniel aan uwe kribbe neer, 

o Jezus, Gij mijn leven! 

Ik kom tot U en breng U, Heer, 

wat Gij mij hebt gegeven. 

O, neem mijn leven, geest en hart, 

en laat mijn ziel in vreugd en smart 

bij U geborgen wezen. 

2    

Voor ik als kind ter wereld kwam, 

zijt Gij voor mij geboren. 

Eer ik een woord van U vernam, 

hebt Gij mij uitverkoren. 

Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 

werd Gij een kindje, arm en naakt, 

hebt Gij U mij gegeven. 

3    

Temidden van de nacht des doods 

zijt Gij, mijn zon, verrezen. 

O zonlicht, mild en mateloos, 

uw gloed heeft mij genezen. 

O zon die door het donker breekt 

en 't ware licht in mij ontsteekt, 

hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

Dankgebed 

Collecte (kinderen oppas en kindernevendienst komen terug van de 

kindernevendienst) 

 

Kerstdans  

 

Zegen 

 



 

 

Slotlied: 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.     

 

Go tell it on the mountain 

While shepherds kept their watchin' 

Over silent flocks by night 

Behold throughout the heavens 

There shone a holy light, yeah 

Oh, I said 

 

Go tell it on the mountain 

Over the hills and everywhere 

Go tell it on the mountain 

That Jesus Christ is born 

 

The shepherds feared and trembled 

When lo above the Earth 



 

 

Rang out the angel chorus 

That hailed our Savior's birth 

 

And down in a lowly manger 

Our humble Christ was born 

And God sent us salvation 

On that blessed Christmas morn' 

Oh, I said 

 

Go tell it on the mountain 

Over the hills and everywhere 

Go tell it on the mountain 

That Jesus Christ is born 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Kinderen in de knel 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

  



 

 

Kerstcollecte voor Kinderen in de knel 

Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een 

levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en 

uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal 

de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden 

de zee op. Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het 

welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele  tenten, 

blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, 

soms wel jarenlang.  Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten 

voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze 

partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt 

bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er 

leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij 

het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van 

minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische 

zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met 

voedselpakketten en onderdak.  

Op 25 december is de collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is 

onmisbaar. U kunt het ook overmaken naar het bankreknr van de Diaconie 

Hervormd Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. kerstcollecte, of u kunt 

gebruik maken van de QR- code. 

 

Eten koken en delen. 

In de wijk Kas in Aalsmeer woont een alleenstaande mevrouw, die binnenkort 

een operatie aan haar schouder moet ondergaan. Zij moet daarna een aantal 

maanden volledige rust houden met de arm en schouder. Wie wil haar helpen 

door af en toe een maaltijd te brengen, zodat we met elkaar kunnen zorgen dat 

zij toch regelmatig warm kan eten. Bel naar Peter van de Velde als je wilt helpen 

dan bespreekt hij met je wat de bedoeling is. Zijn telefoonnummer is 06- 2044 

5424. 

De diaconie wenst je gezegende feestdagen en een gelukkig en gezond 2023! 

Ook het komende jaar willen we weer hulp bieden aan een ieder die hulp nodig 

heeft! Het mailadres van de diaconie is diaconiehva@gmail.com. Schroom niet 

om hulp te vragen voor jezelf of een ander! 


