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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen Weerklank 127: 1, 2 en 4 
 
In de stad van koning David zoals lang reeds was voorzegd, 
werd een baby door zijn moeder in een kribbe neergelegd. 
Jezus Christus was dat kind, door Maria teer bemind. 
 
Hij kwam uit de hoge hemel, Hij de koning van ’t heelal. 

Heel eenvoudig was zijn woning en zijn wieg stond in een stal. 
Armen riep Hij in zijn kring, toen Hij door de wereld ging. 
 
Eenmaal zien ook onze ogen Hem, die ons zijn liefde toont, 
want dat kind is onze Heiland die nu in de hemel woont. 
Hij brengt al Gods kind’ren thuis bij Hem in bet vaderhuis. 
 
 
Zingen JDH 70: 1, 2, 3 en 4 
   
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. 
 
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 
 
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 

 
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 

 
Stil gebed, votum en groet 
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Zingen OTH 76: 1 en 2 
 
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. 
 
Prijs nu zijn naam, samen met de eng'len. 
O nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 

O nacht vol licht, o nacht dat Jezus kwam. 
 
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, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen  Gezang 8: 1 en 2 
   
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

De duisternis gaat wijken 
van d' eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

Het koor zingt 3 liederen:  

- Gods Kerstfeest 
- Heaven is in this house 
- He is still the Christ of Christmas 

 
Zingen  Lofzang van Zacharias: 1 
 
Lof zij den God van Israël,  
Den HEER', die aan Zijn erfvolk dacht,  
En, door Zijn liefderijk bestel,  
Verlossing heeft teweeg gebracht;   
Een hoorn des heils heeft opgerecht;  
't Geen Davids huis was toegezegd,  

Dat wil Hij ons nu schenken;  
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,  
Door der profeten wijzen mond,  
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.  
 
Gebed  



Schriftlezing:  Lukas  2  :  1  t/m  14 
 
 
Zingen  Weerklank 135: 1, 2, 3 en 4 
    
`t Was nacht in Bethlehem’s dreven, een schone, stille nacht. 
En trouwe herders bleven, bij hunne kudde op wacht; 
En trouwe herders bleven, bij hunne kudde op wacht. 
 
Zij hoopten saam, de vromen, zij wachtten immer voort 
of Jakobs ster zou komen naar het profetisch woord; 

of Jakobs ster zou komen naar het profetisch woord. 
 
En ja, juist in die stonde, in deze zelfde nacht, 
werd hun, door engelenmonden, het blijde nieuws gebracht; 
werd hun, door engelenmonden, het blijde nieuws gebracht. 
 
De Heiland is gekomen, in betl’hems kleine stal, 
die voor miljoenen vromen, een herder wezen zal; 
die voor miljoenen vromen, een herder wezen zal.  
 
Overdenking 1  Joh.  4  :  9 en 10 
 

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren 
Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 

 

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 

 
 
Zingen  Gezang  93  :  1, 2 en 3 
   
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons bevrijdt van elke smet, 
ere zij aan Hem, die zondaars in de rij van koon'gen zet. 

Halleluja, halleluja, 't Lam, dat vrijkocht en dat redt! 
 
Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der Kerk, 
ere aan de Heer der volk'ren, aard en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, looft de Koning en zijn werk! 
 
Gedicht 
 
Het koor zingt drie liederen:  
- Shine on 
- Come make a place 
- Hij zal heersen voor altijd 

     
 



Zingen Psalm 118 : 13, 14 
   
Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN Naam; 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
Wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER' is God, door Wien w'aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar. 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar. 
 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 

Dankgebed 
 
Zingen JDH 195: 1,3,5,6 
   
1.Vol van pracht, vol van pracht, 
schijnt een ster in d'ooster nacht, 
wijzen leidt zij met haar gloren, 
dá áá ár, waar Jezus is geboren, 
hier is 't heil door hen verwacht. 
 

3.Hulp'loos kind, hulp'loos kind, 
dat gij in een kribbe vindt, 
Hij is 't, Die deez' Eng'len prijzen 
Hij gezocht door Oosterwijzen, 
wordt Hij ook door u bemind? 

5.'t Is de Heer, 't is de Heer! 
Laat ons zingen Hem ter eer. 

't Kerstfeest moog' ons vrolijk maken, 
's Heren vriend'lijkheid doen smaken; 
dat Zijn Heil'ge Geest 't ons leer? 
 

6.Zingt verblijd, zingt verblijd 
lied'ren aan de Heer gewijd, 

laat aanbiddend ons herdenken, 
wat Hij ons heeft willen schenken, 
wat Hij schenkt in eeuwigheid!

 
Collectes 
 
Zingen  Gezang  10  :  5 en 7 
   
Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door uw kracht! 

De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden 
zijn wond'ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 

Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel'! 
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal de zetel,u bereid, 
met recht en met gerechte sterken; 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 
Zegen  
 
Zingen Ere zij God 
 
 

 


