
 Thema: Kerst- 
   herken de leeuw en het kind in je hart 
 

  wees drager van het geheim van licht 
 

 
 
 
 

 

We bereiden ons voor 

 We luisteren naar: Welkom hier bij ons 
 
Woorden van inkeer in de kerstnacht 
 
Genadegroet 
 
 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

Inleiding op het thema 
 
Gebed in de kerstnacht 



 We luisteren naar het lied: Gehuld in de stilte 
 
 Gehuld in de stilte van een simpele stal, 
 in het hooi van een kribbe, slaapt de Heer van ‘t heelal. 
 De engelen zingen en hun lied vult ons hart. 
 Er is vrede op aarde; er is licht in de nacht. 
  
 De hemelse koning maakt zich kwetsbaar en klein. 
 Zo laat Hij ons weten hoe Hij redder zal zijn. 
 Geen woorden van oorlog, geen hart vol van kwaad, 
 maar een eeuwige liefde, die het wint van de haat. 
  
 Mijn Jezus, blijf bij me. Noem mijn naam in de nacht. 
 Vul mijn hart met uw vrede, met vertrouwen en kracht. 
 Ik weet dat uw ogen op mij zijn gericht. 
 Ik zal leven en sterven, gehuld in uw licht. 
  
Schriftlezing: Lucas 2: 3 t/m 15 

 We luisteren naar: Kerstnacht boven Bethlehem 

Schriftlezing: Lucas 1: 28 t/m 33 en Lucas 2: 16 t/m 19 

 We luisteren naar: Maria, had je ’t door 

Overdenking  

 We luisteren naar: Vrede, voor wie het hoort! 

     

Gaven en gebeden 

 Aandacht voor de collecte 

 Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van 

 volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals 

 voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals 

 hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de 

 kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren? 

Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

 
Zegen 

We luisteren tot slot naar: Ere zij God  

 

De opnames voor deze kerstnachtdienst zijn gemaakt in Het Bosgoed in Lunteren. Enkele mensen 
van de Welcome Singers onder (muzikale en piano-)begeleiding van Margret Spelt, Jacqueline vd 
Steeg op de dwarsfluit en een paar gasten, en de Band van onze Oranjekerk met Sieneke Kraai en  
Bas van Maanen, Gijs Huitink (vleugel), Pim Huitink (cajon) hebben enthousiast meegewerkt. 
De liederen zijn afkomstig van de CD Kerstnacht boven Bethlehem van Sela. 
De prachtige opnames zijn gemaakt door Luuk van Maanen. 


