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Orgel:             dhr. Marco Bouw 
                        M.m.v. de ‘a-Meezingband’ 



Zingen: God is in ons midden (band) in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 



en wanneer ik wankel als ik val  
weet ik dat hij altijd zeggen zal.  
In de diepste pijn 
Dat hij er voor zijn kinderen zal zijn. 
Slotlied: NLB 487 (orgel) 
Eer zij God in deze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept de aarde vrede uit.  
Gloria in excelcis Deo. 
Gloria in excelcis Deo.  
 
Eer zij God die onze vader  
en die onze koning is.  
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toegekomen is.  
Gloria in excelcis Deo.  
Gloria in excelcis Deo.  
  
Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs,  
Geef in onze levensdagen  
peis en vree, kyrieeleis,  
Gloria in excelcis Deo.  
Gloria in excelcis Deo.                  
 
Zending en zegen 
 
Zingen: Op Toonhoogte 65 ‘Ere zij God’ (orgel) 
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  

God is in ons midden.  
Laten wij tot Hem 
bidden,  
nu wij hier in eenheid 
samen zijn. 

  
God is in ons midden.  
Heilig is de Here; 
buig in stilte Hem ter 
ere. 

Wie Hem roemt, 
wie Hem noemt; 
Heer en Hemelvader,  
kom nu tot Hem nader. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Komt allen tezamen (band) 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, 
komt laten wij aanbidden, die koning. 
  
De hemelse eng'len, riepen eens de herders, 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden. 
Komt, laten wij aanbidden, die koning. 
  
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, die koning. 
   
Want U alleen bent waardig, 
Want U alleen bent waardig, 
Want U alleen bent waardig, o koning. 
 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
Wij prijzen U voor eeuwig, o koning  



NLB 476 1,3 (band) 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer.  
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer.  
Kyrieleis.  
Herders op den velde, hoorden een nieuw lied  
Dat Jezus was geboren, zij wiste 't niet  
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar  
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar  
Kyrieleis.  
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Zingen: Op Toonhoogte 70: 1,2 (orgel)  
In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Zingen: Hemelhoog 129 (orgel) 
Er is een kindeke geboren op aard  
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
                                                    
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi  
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi 
Gebed 

lijkt soms alles verloren, 
maar iets beweegt,  
want er is liefde  
en het laat mij niet alleen. 
 
 
Als ik het begrijpen wil,  
vallen mijn gedachten even stil,  
het verandert mij,  
de wereld voelt opeens niet meer zo kil. 
 
In de stal van mijn hart 
is een kindje geboren 
en het is mooi,  
het is zo anders  
dan de mensen om mij heen. 
In de stal van mijn hart  
kan ik engelen horen:  
Ere zij God, vrede op aarde,  
want Hij kwam voor iedereen. 
Als ik het verzwijgen wil,  
roepen zelfs de muren en de wind,  
ze vertellen mij dat hier vandaag  
een nieuwe tijd begint. 
 
Ik geloof in wonderen,  
maar ze waren nooit zo groot als dit,  
en het vult mijn hart,  
wanneer ik in mijn stal dit kind aanbid. 
 
Groot is Zijn liefde  
op de wegen die ik lopen zal,  
ver van de kribbe naar een kruis. 
Niets kan ons scheiden,  
ook al ga ik door het diepste dal:  
altijd brengt Hij mij naar huis. 
 
Daarom is de dank alleen aan Hem  
en ik zal Hem eren met mijn stem, 
want dit kind is God,  
geboren in de nacht van Bethlehem.  



Zingen:NLB 483 (band) 
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.  

 
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.  

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! 
 
Zingen:Hemelhoog 139 (band) 
Ik kniel aan uwe kribbe 
neer, 
o Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, 
Heer, 
wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest 
en hart, 
en laat mijn ziel in 
vreugd en smart 
bij U geborgen wezen. 
 

Voor ik als kind ter 
wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U 
vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voor dat uw hand mij heeft 
gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm 
en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven 

Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
Tijdens de collecte zingt de band: In de stal van 
mijn hart
In de stal van mijn hart 
is een kindje geboren 
en het wordt licht  
en het geeft kleuren  
aan het donker om mij heen. 
In de stal van mijn hart  

 
Zingen: Christuskind van Bethlehem (band) 

Christuskind van 
Bethlehem, 
kleine, goede herder,  
koning in Jeruzalem, 
leid uw kudde verder. 
Kom, beklim de oude troon, 
heers als koning, Davids 
Zoon! 
Ga van Bethlehem naar 
Jeruzalem. 
Gij die strijdt en 
bevrijdt. 
Gij geleidt ons verder,  
kleine, goede herder. 
  

Zoon van David, Gij 
geneest 
zieken en gezonden, 
Gij verdrijft de boze 
geest 
en vergeeft de zonden. 
Zoon van David, Zoon van 
God, 
wees bewogen met ons lot 
Gij die ons geneest van de 
boze geest, 
jaag het kwaad van de 
haat, 
jaag het kwaad steeds 
verder,  
grote, goede herder! 

Zoon van David, sterke held, 
satan is verslagen 
Gij hebt deze reus geveld 
in de dag der dagen! 
Zoon van David, Zoon van God, 
ondanks haat en smaad en spot 
hebt Gij hem geveld als een sterke held; 
iedereen ging toen heen, 
Gij alleen ging verder,  
dank U, goede herder. 
 
Zingen: Hemelhoog 159 (band) 
1.Wijs mij de weg naar 
Bethlehem, 
het lijkt zo eindeloos 
ver.     
In deze nacht hoor ik 
een stem, 
zie ik een licht, een 
ster.   
Vertel mij dan tot wie 
ik ga; 

een Koning, kwetsbaar 
klein, 
die wacht tot ik naar 
binnenga 
om dichtbij Hem te 
zijn.  
 
2.Wijs mij de weg naar 
Bethlehem, 
mijn Koning tegemoet. 



Als nergens anders 
plaats meer is,  
leid mij dan naar U 
toe.     
Toon mij hoe U 
Verlosser bent 

als Koning, zonder 
kroon.    
U heeft uw rijkdom 
afgelegd: 
Zo bent U Mensenzoon.     

3.In deze nacht aanbid ik 
hem, 
zit aan zijn voeten neer. 
Met lege handen zie ik 
hem, 
mijn koning die ‘k vereer.    

U toont het beeld van God 
aan mij, 
zijn menselijk gezicht.  
O kind van vrede, Gods 
geheim,  
dat heel mijn hart 
verlicht.   

 
Schriftlezing: Lukas 2:1-14 
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af 
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef 
ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar 
de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij 
van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven 
samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, 
haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en 
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen 
plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8Niet 
ver daarvandaan brachten herders de nacht door in 
het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens 
stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat 
ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees 
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, 
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 
11vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor 
jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren 
kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 

voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede 
op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
 
 
Zingen: NLB 481  
1.Hoor, de englen zingen 
d'eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, 't is 
vervuld: 
God verzoent der mensen 
schuld. 
Voeg u, volken, in het 
koor, 
dat weerklinkt de hemel 
door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van 
Bethlehem! 
Hoor, de englen zingen 
d'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! 

 
  
Meditatie: ‘Davids Zoon, lang verwacht’ 


