
  Liturgie Kerstavond 2022 19.30 uur 
Voorganger: Ds. Gerben Kajim 

M.m.v. Iena Pals (fluit), Hans Vliegenthart (piano en zang),  

Harry Vink (orgel) en Gerrit Plaggenmarsch (trompet) 

 
Vooraf aan de dienst:  

Zingen: NLB 478: 1 en 2 

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. 
 
 

Zingen: NLB 503: 1, 2 en 4 

1 Wij staan aan een kribbe, 
  aanschouwen de bron, 
  de oorsprong der schepping, 
  de rijzende zon: 
  dit leven zal stralen, 
  door God zelf bemind. 
  Wij groeten de toekomst, 
  gevat in dit kind. 
 
2  Wij lezen Gods wezen 
  in het kind dat hier ligt, 
  De nacht geeft zijn liefde 
  een helder gezicht: 
  dit kind, dat ontvlamt  
  als een aarzelend vuur 
  wordt licht en geleide 
  in_ons donkerste uur. 
 
 

Welkom en aansteken kaarsen onder het zingen van: NLB 455: 5 

 
En het geschiedde in de nacht der nachten 
dat er een kind ter wereld werd gebracht 
in Bethlehem, Gods antwoord uit den hoge 
om alle leed en lijden te gedogen,- 
een licht dat schijnt voor alle volken in die nacht 
als woord dat sterker is dan alle machten. 

 
Zingen: Rakelings Nabij (A. Bronswijk), lied 120: 1 en 2 

1 Wij maken hier een trektocht door de tijd. 
en onze voeten zoeken zeekre wegen, 
de rechte paden tussen vloek en zegen,  
de horizont achter de eindigheid. 
 
2 Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is. 
en onze ogen speuren in het duister 
naar vonken van uw glans en van uw luister, 
een ster, een vuurvlam in de wildernis. 
 

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  Hoe diep ook het duister 
  waarin Hij verschijnt, 
  zijn ster aan de hemel 
  heeft alles omlijnd. 
  Hij is ons tot lichtbron 
  in donkere nacht. 
  Het zonlicht van Pasen 
  wint hier al aan kracht. 

 



Bemoediging en Groet 

 

Zingen: Rakelings Nabij (A. Bronswijk), lied 120: 3 en 4 

3 Wij tellen dagen naar wat komen gaat. 
en onze harten vullen zich met leven, 
met de beloften ooit de mens gegeven, 
dat U het bent, die in ons midden staat. 
 
4 Wij leven tastend op uw toekomst aan. 
en onze monden spreken van de dromen, 
van visioenen, werelden die komen. 
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan 

 

Inleiding op de dienst 

 

Zingen: NLB 477: 1, 2 en 4  

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. 
 

Gebed 

 

Zingen: NLB 483: 1, 2 en 3  

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! 

 

Lezen: Jesaja 9: 1-6 

 

Hans Vliegenthart zingt: Marry did you know 

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. 

 



 

Lezen: Lucas 2: 1-19 

 

Zingen: NLB 481: 1, 2 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! 
 
2 Hij, die heerst op 's hemels troon, 
   Here Christus, Vaders Zoon, 
   wordt geboren uit een maagd 
   op de tijd die God behaagt. 
   Zonne der gerechtigheid, 
   woord dat vlees geworden zijt, 
   tussen alle mensen in 
   in het menselijk gezin. 
   Hoor, de engelen zingen de eer 
   van de nieuw geboren Heer!  
 

Preek 

 

Zingen: 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! 
 

Gebed 

 

Hans Vliegenthart zingt: O Holy night! 

 

Mededelingen, collecte  

de collectes (mandjes staan bij de uitgang) zijn voor: diaconie en PGEmmen. Wij verzoeken u het geld 

voor de collectes over te maken op rekeningnummer: NL15RABO0114535736  t.n.v. Protestantse 

gemeente Emmen, o.v.v. collecte Ichthus 25 december.  

  
Slotwoorden 

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! 

 

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! 

 



 

Zingen: (Slotlied): Ere zij God 

1 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 

 

Na de zegen muziek van orgel en trompet 


