- Zingen: Op Toonhoogte 65 Ere zij God
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge
ere zij God in den 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 den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
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k lag in donkerheid en nacht,
Gij waart mijn zon, mijn luister,
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister.
O Jezus, wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.
- Dankgebed
- Zingen: Lied 487 Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
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.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
- Zending en zegen
2
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- 21.55 Halleluja
- Gedicht ‘Eén ster’ (Jacqueline Roelofs-van der
Linden)

- Zingen: Hemelhoog Lied 142 Komt allen
tezamen

Eén ster maakt de lucht minder dreigend
één kaars maakt de nacht minder zwart
één hand maakt de weg minder eenzaam
één stemmaakt de dag minder stil
één vonk kan begin van nieuw vuur zijn
één noot het begin van een lied
één kindhet begin van een toekomst

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,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

- Zingen: Hemelhoog 39 Ik kniel aan uwe kribbe
neer
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!
Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlekloos rein,
mijn schuld op U genomen.
Eer 'k door uw hand was voortgebracht,
had reeds uw liefd' aan mij gedacht,
mij tot uw kind verkoren.

Komt allen tezamen,
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
De hemelse englen
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.
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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.
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,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning
-Zingen: Lied 486 Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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- Overdenking ‘licht in de nacht’
- Zingen: Opwekking 527 Licht in de nacht
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)
Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)
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voerbak lag het kind. 17Toen de herders het kind zagen,
vertelden ze wat de engel over hem gezegd had.
18Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het
verhaal van de herders. 19Maria probeerde te begrijpen
wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de
herders gezegd hadden. 20De herders gingen terug naar
hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles
wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was
precies zoals de engel gezegd had.
- Zingen: Lied 483 Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems 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.

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!
- Welkom, stil gebed, bemoediging en groet

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
12
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- Zingen: Lied 481 Hoor de engelen zingen d’eer
Hoor, de engelen zingen de 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,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
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 nieuwgeboren Heer!

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: 8-20 (Bijbel in gewone
taal)
8Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem.
Ze pasten buiten op hun schapen. 9Opeens stond er een
engel tussen de herders, en het licht van God straalde
om hen heen. De herders werden bang. 10Maar de engel
zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie
goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn.
11Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer.
Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. 12En zo
kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak
en is in een doek gewikkeld.’ 13En plotseling was er bij
de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en
zeiden: 14‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op
aarde voor de mensen van wie God houdt.’15Daarna
gingen de engelen terug naar de hemel.
De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar
Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd
is. Laten we gaan kijken.’ 16Ze gingen meteen naar
Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een
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zwanger. 6Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd
het kind geboren. 7Het was Maria’s eerste kind, een
jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in
een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen
nergens plaats om te slapen.
- Zingen: Hemelhoog 59 Wijs mij de weg naar
Bethlehem
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.
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.
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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 nieuwgeboren Heer!
- Zingen: Hemelhoog Lied 649 Licht van de
wereld
Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen heer,
bij U wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!
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Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.
Refrein 2x
En nooit besef,ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.2x
Refrein
- Zingen: Hemelhoog 40 In het licht
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.
Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.
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In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.
Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.
In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.
- Gebed
- Schriftlezing: Lukas 2: 1-7 (Bijbel in gewone taal)
1In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus
bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het
Romeinse rijk laten tellen. 2Het was de eerste keer dat
dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de
provincie Syrië bestuurde. 3Iedereen moest geteld
worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.
Daarom gingen alle mensen op reis. 4-5Ook Jozef moest
op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in
Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David
kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar
Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was
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