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Orgel en trompet muziek 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
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! 
 
Bemoediging en groet 
 
Gezang 138: 1, 3 en 4 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. 



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 
Lezing door Martine van Soest Lucas 2: 1 – 14 (NBV) 
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. 4-5Ook 
Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van 
David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 
7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 
in het gastenverblijf. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze 
hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 
11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de 
Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 



vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die 
Hij liefheeft.’ 
 
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. 

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. 
 
Lezing door Martine van Soest Lucas 2: 15 – 21 (NBV) 
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 zagen, vertelden ze wat hun over het 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. 
21Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg 
Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot 
van zijn moeder was ontvangen. 
 
  



Opwekking 527 Licht in de Nacht 
1 
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
'n Sluier van angst  
en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam  
en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop  
is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt  
die held're morgen aan. 

 
refrein 
Prijs nu zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht,  
o, nacht dat Jezus kwam.  
O, nacht vol licht,  
o, nacht dat Jezus kwam.  

2 
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. 
 

refrein 
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 

Muzikaal intermezzo 
 
Overdenking: Welkom. Binnen brandt een vuur. 
 
Opwekking 726 Anker in de tijd 
1 
Er is een onbegrensde liefde 
Die alles draagt en nooit vergaat 
Er is een hoop die nooit meer wankelt 
En die de zwaarste storm doorstaat  
Er is een licht dat ons de weg wijst 
Ook als wij nu niet alles zien 
Een fundament voor ons vertrouwen 
Tot aan de dag dat wij Hem zien 



2 
Er is voor vijanden verzoening 
En echte vrede na de strijd 
Vergeving voor de zwaarste zonden 
Een nieuw begin met God, altijd 
Er is een eeuwig rijk van vrede 
Dat in ons midden zichtbaar wordt 
Een stukje hemel hier op aarde 
In Jezus Christus, Zoon van God 
 

 
 
 
refrein 
Hij is de spil van alle eeuwen 
Hij is het anker in de tijd 
Hij is de bron van al het leven 
Hij is ons doel in eeuwigheid 
Hij is ons doel in eeuwigheid 

3 
Er is een wonder van bevrijding 
De laatste redding in de nood 
En er is troost in pijn en lijden 
Een eeuwig leven na de dood 
Er is gerechtigheid voor allen 
En onze trouw wordt eens beloond 
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig 
Met Jezus Christus, Vaders Zoon 

 
 
 
Refrein 
Hij is de spil van alle eeuwen 
Hij is het anker in de tijd 
Hij is de bron van al het leven 
Hij is ons doel in eeuwigheid 
Hij is ons doel in eeuwigheid 

 
O, Jezus, hoe vertrouwd en goed 
Klinkt mij uw Naam in 't oor 
Uw Naam die mij geloven doet 
Gij gaat mij reddend voor 
 
 

U bent de spil van alle eeuwen 
U bent het anker in de tijd 
U bent de bron van al het leven 
U bent ons doel in eeuwigheid 
U bent ons doel in eeuwigheid 

Gebeden 
Collecte 
 
Opwekking 595 Licht van de wereld 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 
  



Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af.   (Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed  ) 
De pijn die al mijn zonde deed. )2x  (Refrein) 
 
Zegen 
 
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. 


