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Opwekking 527 

1 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. 
2 Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
3 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. 
4 Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. 
 

Welkom 

 

Kerstgedichtje 

 

Gezang 138: 1 en 4 

1 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. 

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. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Op Toonhoogte 422: 1 

Refrein 

Zijn naam is Jezus, 

Jezus is zijn naam. 

Hij is de Redder die 

God aan de wereld geeft, 

dat wie in Hem gelooft 

voor eeuwig leeft. 

Zijn naam is Jezus. 

1 Voor dit kleine Kindje buigen wij ons neer, 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Refrein 

 

Projectlied 

Refrein: 

Jij telt mee, 

jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, 

jij telt mee. 

O ja, echt waar, 

ook al had je geen idee! 

Heb je dat nou ook, 

dan voel je je wat klein. 

Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 

Ze krijgen veel applaus, 

likes en heel veel fans. 

Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 

Maar God die draait dat om: 

Hij werd Zelf heel klein. 

Hij verliet de hemel 

om dicht bij jou te zijn. 

En Hij zegt tegen jou: 

kom maar dicht bij mij, 

want jij, je hoort erbij 

Refrein 

Jij telt mee. (x4) 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: Lucas 2: 1-20 (NBV21) 

De geboorte van Jezus 
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat 

alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrij-

ven. 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. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich 

te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande 

vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret 

in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bet-

lehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl 

ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en 

ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze 

wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voeder-

bak, omdat er voor hen geen plaats was in het gasten-

verblijf. 
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 de stralende luister van de Heer, zodat 

ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees 

niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat 

grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag 

is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 

messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jul-

lie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken 

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 de mensen die Hij liefheeft.’ 
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, 

zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
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Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er ge-

beurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 
16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 

Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze 

het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was ge-

zegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over 

wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria be-

waarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 

nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God 

loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 

hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

 

Gezang 143: 1 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. 

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! (2x) 

 

Preek 

 

Gezang 135: 1 

1 Hoor, de eng'len zingen d’ eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

Vreed’ op aarde, 't is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zingt met algemene stem 

voor het kind van Bethlehem! 

Hoor, de eng'len zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Go tell it on the mountain 

Refrein: Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere; 

go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 

While shepherds kept their watching 

o’er silent flocks by night, 

behold, throughout the heavens 

there shone a holy light. 

Refrein 

The shepherds feared and trembled 

when lo! above the earth 

rang out the angel chorus 

that hailed our Saviour’s birth! 

Refrein 

Down in a lonely manger 

the humble Christ was born, 

and God sent our salvation 

that blessed Christmas morn. 

Refrein 

Mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

Collecteaankondiging: 

1. Stichting El Roi 

2. Kerk en kerkelijke kassen 

 

Opwekking 525: 1 en 3 

1 Jubel het uit. 
De Heer is hier; 
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde 
geeft Hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zingt! (2x) 
Dus hemel, dus hemel 
en aarde, zingt! 
3 Zijn koningschap 
zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 
zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die Hij bracht (2x) 
de liefde, de liefde 
die Hij bracht! 
 

Zegen 

 

Kindervertelling door Lambert 

 

Op Toonhoogte 78 

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. 


