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Lector / Lectrice: Mevr. J. Middeljans 

  



U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of 

uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  

Als de kerkenraad binnen is wordt in stilte geluisterd als voorbereiding op de dienst.  

Het Ichthuskoor zingt: ’t Was nacht in Bethlems dreven 

 
Zingen: Gloria -  Nij zijt welkome  (samenzang met Ichthuskoor: gemeente vers 3 en 4) 

 

3 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. 
   Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' 
   Kyrieleis. 

 
4 Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land, 
   zij zochten onze Here met offerand'. 
   Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
   te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
   Kyrieleis. 

 

Luiden van de klok 

  

Als de voorganger opstaat staan allen op en zingen: NLB 478: 1 en 3   
 

 

1 Komt, verwondert u hier, mensen,  3 Die de hemel heeft geschapen 

   ziet, hoe dat u God bemint,      en versiert het firmament, 

   ziet vervuld der zielen wensen,     moet hier in een kribbe slapen, 

   ziet dit nieuwgeboren kind!     wordt in hooi en stro gewend. 

   Ziet, die 't woord is, zonder spreken,    Die de schone serafijnen 

   ziet, die vorst is, zonder pracht,     altijd heeft tot zijn gebod,  

   ziet, die 't al is, in gebreken,     heeft de beesten als de zijnen 

   ziet, die 't licht is, in de nacht,     laat zich steken in dit kot, 

   ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,     in de doeken, in de hoeken 

   wordt verstoten, wordt veracht.     van dit huisken zonder slot. 

 

Bemoediging en groet  

V: De Heer zij met u. 

 G: Ook met u zij de Heer. 

V: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige 

 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die altijd trouw is,  

 G: en nooit loslaat één werk van zijn handen. 

V: Die kwetsbaar in ons midden gekomen is, 

 G: in Jezus Christus, kind van God. 

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de vader,  de zoon en de heilige Geest. 

 G: Amen 

 

 

 



Zingen: NLB 478: 4 
 

4 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!   (gemeente gaat zitten) 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed 
 
Luisteren: Jezus, de Christus (Taizé) 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst. Zingen:  
 

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,   
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord. 
 
Lezen: Jesaja 52: 7 - 10 
 
Zingen:  NLB 494: 1 en 2 
 

1 Vanwaar zijt Gij gekomen,   2 Gij zijt ons doorgegeven 
   wij wisten niets van U.      een naam, een oud verhaal 
   In onze stoutste dromen      uw woorden uitgeschreven 
   was God nooit hier en nu.      in ied're mensentaal. 
   Een nieuwe God zijt Gij      Ons eigen levenslot 
   die onder ons wilt wonen,      met uw geluk verweven, 
   zo ver weg, zo dichtbij.      zo zijt Gij onze God. 
 
Lezen: Johannes 1: 1 - 14 
 
 
Ichthuskoor zingt:  
Christmas Lullabay – Rutter 
O Freundlicher Tag 
 
Overdenking 
 
Luisteren: Geef licht (Stef Bos) 
 



Zingen: NLB 496: 1 en 3 
 

1 Een ster ging op uit Israël    3 Gij morgenster en mensenzoon, 
   na duizend en één nacht.      breng ons de nieuwe tijd, 
   Een oud verhaal werd doorverteld,    waarin de wereld wordt bewoond 
   een lied klonk onverwacht.      door uw gerechtigheid. 
   Dit was het uur van onze God,     Dan is uw heil aan ons geschied. 
   een mensenzoon gelijk,      u allen even na, - 
   die onze naam draagt en ons lot --     dan zingt de schepping weer dit lied 
   die nacht begon zijn Rijk      tot in de gloria. 
 
Gebeden 
 
Collecte (1e: Kerk in Actie => Kinderren in de knel / 2e: PGE) 
 
Ichthuskoor zingt: Rejoice the Lord is King 
 
Zingen: Ere zij God  (samenzang met Ichthuskoor/staand ) 
 

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.  
 
Zegen               Gemeente zingt:  Amen, amen. 
 
Ichthuskoor zingt: I wish you a merry Christmas! 
 

 



 

 
 
 
 
 

Een verhaal van licht 
 
 

Een kerstfeest in het licht gevierd 
Een huis door veel licht omgeven 

Een kerstboom met lichtjes versierd 
In licht is vreugde verweven 

 
Een vredig kerstlied licht gemaakt 

Een lied ligt licht op de tongen 
Eenieders hart is licht geraakt 

Door 'n engelstem licht gezongen 
 

Een kribbe in het licht geplaatst 
Een kind daarin licht gelegen 

Een groter licht geplaatst op 't laatst 
Met een lichtsnoer aangeregen 

 
Een stal met een Licht lang verwacht 

Een Vredeslicht van veel waarde 
Een Kind van Licht in stille nacht 

Is niet zo licht te aanvaarden 
 
 

(Priscilla Laneuze) 


