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Met medewerking van: 
Ichthuskoor onder leiding van Frits Vugteveen 

Dirk Swama (organist) 
Louis Luitjens (trompet) 

     
 
 
 
 
 
 
Orde van dienst 
  

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Joy to the world” en bereiden we ons 
persoonlijk voor op de dienst. 
  

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond en wij hebben zijn grootheid gezien.   
  

Luiden van de klok 
  



Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 487:1 
  

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.  (2x) 
  

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 487:2 
  

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. (2x)     (gemeente gaat zitten) 
Inleidend woord  
  

Aansteken van de kaarsen onder het zingen van: NLB 455: 6 (2x) 
  

6 In den beginne werd het woord gesproken 
   dat was bij God en aan Hemzelf gelijk, 
   waarin het leven als een licht zou schijnen 
   opdat het zwarte duister zou verdwijnen 
   en mensen zicht geeft op het grote koninkrijk: 
   dat woord woont onder ons onafgebroken. 
  
Zingen met het Ichthuskoor:  
NLB 477: 1 (koor), 2 (vrouwen), 3 (mannen) en  4 (allen) 
  

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. 
  
2 De hemelse engelen 
   riepen eens de herders 
   weg van de kudde naar 't schamel dak. 
   Spoeden ook wij ons met eerbiedige 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. 
  
Gebed 
  
Zingen met het Ichthuskoor:  NLB 476: 1 (koor) , 3 en 4 (allen) 
  

Gloria 
  
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. 
  
Gloria 
  
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. 
  
Enkele woorden 
  
 
 



Zingen: NLB 496: 1 en 3 
  

1 Een ster ging op uit Israël  
   na duizend en één nacht. 
   Een oud verhaal werd doorverteld,  
   een lied klonk onverwacht. 
   Dit was het uur van onze God, 
   een mensenzoon gelijk, 
   die onze naam draagt en ons lot -- 
   die nacht begon zijn Rijk 
  
3 Gij morgenster en mensenzoon, 
   breng ons de nieuwe tijd, 
   waarin de wereld wordt bewoond 
   door uw gerechtigheid. 
   Dan is uw heil aan ons geschied. 
   u allen even na, - 
   dan zingt de schepping weer dit lied 
   tot in de gloria. 
  
Lezen: Johannes 1: 1-18 
  
Luisteren naar het Ichthuskoor:  
Christmas Lullabay (John Rutter) 
Let us go to Bethlehem (arr. Bradley  Ellingboe) 
  
Overdenking 
  
Zingen: Waar eens David werd geboren: 1 en 3 (LLO 48)  
melodie: Once in royal David's city 
  

1 Waar eens David werd geboren  
   wordt een kind in 't stro gelegd.  
   Daar ligt een geboren herder,  
   hem is alle plaats ontzegd.  
   Maar en dit geheim is groot  
   hij troont op Maria's schoot!  
 
3 Alle dagen van ons leven 
   heeft dit kind ons liefgehad. 
   Met ontferming diep bewogen 
   over wie geen herder had. 
   Hij, die alle mensen weidt 
   met zijn staf van lieflijkheid. 
  
Gebeden 
  
 
 
 
 



Zingen met het Ichthuskoor:  
Good christian men rejoice: 1, 2 (koor) en 3 (allen) 
  

1 Good Christian men, rejoice with heart and soul, and voice; 
   Give ye heed to what we say: Jesus Christ is born today; 
   Ox and ass before Him bow; and He is in the manger now. 
   Christ is born today! Christ is born today! 
  

2 Good Christian men, rejoice, with heart and soul and voice; 
   Now ye hear of endless bliss: Jesus Christ was born for this! 
   He has opened the heavenly door, and man is blest forevermore. 
   Christ was born for this! Christ was born for this! 
  

3 Good Christian men, rejoice, with heart and soul and voice; 
   Now ye need not fear the grave: Jesus Christ was born to save! 
   Calls you one and calls you all, to gain His everlasting hall. 
   Christ was born to save! Christ was born to save! 
  
NLB 484: 1, 2 (koor) en 3 (allen) 
  

1 While shepherds kept their watching 
   o'er silent flocks by night,  
   behold, throughout the heavens  
   there shone al holy light.    refrein: Go, tell it on the mountain, 
        over the hills and everywhere; 
        go, tell it on the mountain  
        that Jesus Christ is born. 
 
2 The shepherds feared and trembled 
   when lo! above the earth, 
   rang out the angel chorus 
   that hailed our Saviour’s birth!  Refrein 
  

3 Down in a lonely manger 
   the humble Christ was born, 
   and God sent our salvation 
   that blessed Christmas morn.  Refrein 
  
Mededelingen 
  

Inzameling van de gaven (1e: Kinderen in de knel/ 2: wijkkas) 
Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekening-nummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. 
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 25 december Ichthus.  
  

Zingen met het Ichthuskoor (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.  
  

Zegen              Gemeente zingt:  Amen, amen. 
  

Luisteren Ichthuskoor: We wish you a merry Christmas! 

 
 

Kerst 2022 
  

Het is weer kerst, 
er is niet heel veel anders: 
tirannen met hun plannen 
hun wapens en hun macht. 

De duisternis omgeeft 
zovelen op de aarde. 

Het is weer kerst 
en nog, Heer, is het nacht. 

 
Het is weer kerst, 

er is niet heel veel anders: 
zo radicaal en onverwachts 
komt U ons leven binnen. 

Ontsteekt Uw Licht 
zo heel diep binnenin. 

Het is weer kerst 
de toekomst gaat beginnen. 

 
Het is weer kerst, 

er is niet heel veel anders: 
eerst knielen bij de Redder 

en dan de donkere wereld in. 
We hoeven niet alleen, 

Zijn Licht reist met ons mee. 
Het is weer kerst 

Immanuël geeft ons leven zin.  
  

(Jolanda Holleman-Kropff)  
  
  
  

Wij wensen u mooie Kerstdagen toe! 


