
  
  
  
  
  
  

KERSTMIS 2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

LITURGIE 25 DECEMBER 2019 
  
Bij deze dienst:   
Het is Kerstfeest. Feest van licht, van de geboorte van een kind, van nieuw leven.  
Het gebeurt nu.  
Is bedoeld voor ons en de aarde waarop wij leven.  
Licht dat zichtbaar wordt in het donker.  
  
Vooraf zingen we: 
NLB 477: 1 en 3  
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
   komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
   Ziet nu de vorst der engelen 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. 
  
NLB 481: 1 en 3  
1 Hoor, de engelen zingen de_eer 
   van de nieuw geboren Heer! 
   Vrede op aarde, 't is vervuld: 
   God verzoent der mensen schuld. 
   Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 



   zing met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
   Hoor, de engelen zingen de_eer  
   van de nieuw geboren Heer! 
  
3 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
   Gij die ons geworden zijt  taal en teken in de tijd, 
   al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
   dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
   Hoor, de engelen zingen de eer  
   van de nieuw geboren Heer! 
  
NLB 486: 1, 2 en 4  
1 Midden in de winternacht ging de hemel open; 
   die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
   Elke vogel zingt zijn lied; herders, waarom zingt gij niet? 

   Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
  Christus is geboren. 
  

2 Vrede was het overal, wilde dieren kwamen 

   bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 
   Elke vogel zingt zijn lied; herders, waarom speelt gij niet? 

   Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
   Christus is geboren! 
  
4 Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister, 
   want de nacht is niet meer ver, bode van de luister, 
   die ons weldra op zal gaan; herders, blaas uw fluiten aan, 
   laat de bel, bim bam, laat de trom, rom rom, 
   kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren! 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op  
Het koor zingt:  ‘Gloria’ 

  ‘Nu zijt wellekome’ 1 en 2, allen 3  

ALLEN: 3. Wijzen uit het oosten uit zo verren land, 
      zij zochten onze Here met offerand. 
      Z’offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud. 
      T’ eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.  
      Kyrieleis 
  
Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger:  Licht en vrede voor u, van God de Vader 
               en van Jezus, het kind van licht 
Gemeente: LAAT ONS VERHEUGEN OVER DIT KIND  
  DAT DE WERELD EEN NIEUWE WEG LAAT ZIEN                                                                                                                   
Voorganger: Open ons voor Hem die eeuwigdurend in ons geboren wordt, leeft en groeit en 

waarmaakt dat onze verwachting verbonden is met uw Naam, 
Gemeente: AMEN  
  
Hierna wensen we degenen die naast ons zitten de vrede van Christus toe.   
      (Gemeente gaat zitten) 
  
Inleidend woord  
 
  



Bloemschikking: 
De geur van Kerst. 
Een geur van eeuwigheid verspreidt zich, 
is ongrijpbaar voor handen, verkwikkend aanwezig, 
als wijsheid. Omring ons midden in ons alledaags bestaan. 
  
De Kerstkaarsen worden aangestoken 
  
Kind 
O kerstlicht, 
zo groot, schijn helder en zacht, 
vertel van de Heer, 
die Vrede ons bracht. 
  
Kyriegebed  
Het koor zingt Christmas Lullaby, John Rutter 
Vertaling: 
Helder in de duisternis schijnt een licht in Bethlehem: 
Engelen zingen,hun geluid vult de lucht. 
 Wijze mannen hebben gereisd om hun Messias te begroeten; 
Maar daar liggen slechts een moeder en een baby. 
Refrein: 
   “Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria”: 
   Hoor het zachte wiegenlied dat de engelenscharen zingen. 
   'Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria',  
   Maagd en moeder van Jezus onze Koning. 
  
Waar zijn zijn hovelingen, en wie zijn zijn volk? 
Waarom draagt hij scepter noch kroon? 
Herders zijn hovelingen, de armen als zijn volk, 
Met vrede als zijn scepter en liefde als zijn kroon. 

Refrein 
  
Wat geeft het als jullie schatten geen goud of wierook zijn? 
Leg ze voor hem neer met harten vol liefde. 
Lof zij het Christuskind, en lof zij zijn moeder 
Die ons een Verlosser baarde door genade van boven. 
Refrein 
  
Glorialied: NLB: 487: 1 en 2  
1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd. 
   Mensen van het welbehagen, roep 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. 
  
Gebed om het licht van Gods Geest 
  
Kerstverhaal  
  
Moment met de kinderen  
Kinderen steken het licht aan en gaan naar de nevendienst tijdens het zingen van:  
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. 
  
1

e
 Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10 

  
Het koor zingt: Let us go to Bethlehem, Bradley Ellingboe 



Vertaling: 
Laten we met vreugde naar Bethlehem gaan 
Om onze Verlosser te aanbidden. 
Een engel vertelde ons dat er een baby geboren was. 
Engelenstemmen vulden de lucht. 
De profetie was uitgekomen:  
Onze Verlosser is gekomen voor jou en mij 
  
Gedicht 
  
Het koor zingt: Heerlijk klonk het lied der eng’len  
Koor vers 1 en 2, allen vers 3 
  
ALLEN 3 Leer ons bij Uw kribbe buigen,  
             leer ons knielen bij Uw kruis; 
 Leer ons in Uw naam geloven,  
 neem ons eens in’t Vaderhuis. 
 Vrede zal op aarde dagen,  
 God heeft in de mens behagen: 
 Zalig, die naar vrede vragen,  
 Jezus geeft die hoort zijn stem. 
  
2

e
 Schriftlezing: Lucas 2: 1- 20 

  
Zingen: NLB 478: 1, 2, 4 
1 Komt, verwondert u hier, mensen, 
   ziet, hoe dat u God bemint, 
   ziet vervuld der zielen wensen, 
   ziet dit nieuwgeboren 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 windt, 
   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. 
  
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! 
  
Meditatie 
  



Het koor zingt: Joy to the world Hans van der Laan 
Koor vers 1 en 2, allen vers 3 
 
ALLEN  3. 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! 
  
Vertaling: Joy to the World: 
Feest voor de wereld, de Heer is gekomen, 
Laat de aarde haar Koning ontvangen: 
Laat ieder hart een kamer openen voor hem 
en laat hemel en aarde zingen. 
  
Feest voor de wereld, de Heiland regeert, 
laat mannen hun liederen zingen, 
terwijl velden, heuvels en rotsen overstromen 
herhaal de vreugdeklanken. 
  
Hij regeert de wereld met waarheid en gratie 
En laat het de landen bewijzen, 
De glorie van zijn gerechtigheid 
En de wonderen van zijn liefde. 
  
Koor zingt:  O freudenreicher Tag  Klaus Heizmann 
Vertaling: 
O, vreugderijke dag, o, genaderijke dag! 
Maria uitverkoren, een kind is geboren, 
In Bethlehem in de stal 
  
Dit kind is Gods zoon, gekomen van de hoogste troon 
Laten we de Heiland prijzen, Hem lof en eer bewijzen. 
In Bethlehem in de stal 
  
Bij dit kindje zijn vele duizenden engelen, 
om het vol vreugde te eren als hun God en Heer. 
In Bethlehem in de stal 
  
Dankgebed en voorbeden, afsluitend met het Onze Vader  
  
Inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor het project van kinderen in de knel: ‘Geef licht aan kinderen in Moldavië’ 
De tweede collecte is voor de PGE (Protestantse Gemeente Emmen) 
  
Slotlied: ELB.101 (samen met Ichthuskoor) 
  
 Ere zij God, ere zij God 
 in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
 Vrede op aarde, vrede op aarde 
 bij de mensen van zijn 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, 
 bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
 bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 
 Ere zij God, ere zij God, 
 in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
 Vrede op aarde, vrede op aarde 
 bij de mensen van zijn welbehagen. Amen. Amen. 



  
Zegen  
V. Ga dan van hier als gezegende mensen, 
wetend en hopend dat God mét u is, in vreugde en verdriet,  
in licht en donker, in tijd en eeuwigheid. 
Allen: AMEN, AMEN 
  
  
Medewerking aan deze dienst werd verleend door: 
  
Begroeting:   Mw. P. Moorlag en dhr. D. Moorlag 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 
Koor:    Ichthuskoor  o.l.v. Frits Vugteveen 
Organist:   Dirk Swama 
Trompet:   Louis Luitjens 
Kindernevendienst:  Ellen Dost 
Ouderling:   Mw. H. Hendriks 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers en mw. N. van der kamp 
Lector:   Mw. G. Venema 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
  
 
 
 
 

Wij wensen u mooie Kerstdagen toe! 
 
 
 
 
  
  
  
  
 


