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Verwelkoming 

 

 

INTREDE 

 

Stilte 

 

Bemoediging en drempelgebed 

voorganger Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v (drempelgebed) 

 

Zingen Lied 466 : 2.3.5 

Terwijl we zingen worden de Adventskaarsen ontstoken. 

 

Lezing Psalm 2 : 7 

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. 

Hij sprak tot mij: 

‘Jij bent mijn zoon, 

ik heb je vandaag verwekt.’ 

 

Les Chantres zingen O Holy Night 

O heilige nacht, nacht van de geboorte van onze Redder. 

Val op je knieën, hoor de engelenstemmen. 

Hij leert ons liefhebben. 

Zijn wet is liefde, zijn evangelie is vrede.  
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Ketens zal hij verbreken. 

Christus is de Heer. 

O, prijs Zijn Naam voor altijd. 

 

De vijfde kaars wordt ontstoken 

 

Advent is ten einde, het Kerstfeest is aangebroken: paars wordt wit. 
 

Intussen zingen we lied 477 : 1.4.5   staande 

 

We gaan zitten. 

 

De HEILIGE SCHRIFT 
 

Gebed in de Kerstnacht 

 

Lezing Oude Testament Jesaja 9 : 1-4 

Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. 

U hebt het volk weer groot gemaakt, 

diepe vreugde gaf u het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 

u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel waar bloed aan kleeft, 

ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 

 

Zingen Lied 473 : 1.3 

 

Lezing Oude Testament (vervolg) Jesaja 9 : 5-6 

Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

Groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen.  
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Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 

ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid. 

Daarvoor zal hij zich beijveren, 

de HEER van de hemelse machten. 

 

Les Chantres zingen Your light has come 

Er is een kind geboren, we hebben weer een koning. 

Hij zal over ons regeren. 

En zo zullen de mensen hem noemen: 

Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede. 

Hij zal op de troon van David zitten 

en hij zal Koning zijn. 

 
Evangelielezing Lucas 2 : 1-5 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 

moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 

Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 

plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 

naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich 

te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 

 

Les Chantres zingen Is there room? 

Op een verlaten weg door de woestijn 

rijdt een vermoeid meisje door de nacht. 

Haar trouwe man aan haar zijde. 

Op zoek naar een ruimte om te overnachten. 

De maagd draagt Gods eigen Zoon. 

Maar er is geen ruimte 

om het Heilige Kind neer te leggen. 

Slechts een stal koud en kaal. 

Is er ergens ruimte voor Hem? 

Het Kind dat slaapt in de kribbe: 

het Licht van de hoop dat de dag zal breken. 

Een genadig werk is zojuist begonnen. 

De vrede van God voor iedereen. 

Is er ergens ruimte voor Hem? 

Is er ruimte in je hart voor Jezus? 
 

Evangelielezing (vervolg) Lucas 2 : 6-7 

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en 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.  
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Zingen Lied 483 : 1.3 

 

Evangelielezing (vervolg) Lucas 2 : 8-14    staande 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht 

bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven 

door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen 

hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 

grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 

Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 

pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En 

plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 

woorden: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

 

Zingen Ere zij God    staande 

allen 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. 

mannen Ere zij God in de hoge, 

ere zij God in de hoge. 

vrouwen Vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen, in de mensen een welbehagen, 

mannen in de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

allen: 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. 

 

We gaan zitten. 
 

Les Chantres zingen Hallelujah, Jesus is born 

God heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd, 

geboren uit de jonge maagd Maria. 

Een engel zei: "Ik breng goed nieuws". 

Herders hoorden engelen zingen 

en vonden het kind in Bethlehem.  

Wijzen hadden zijn ster gezien. 

Ze brachten hem geschenken.  
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Wees blij en begroet deze glorieuze dag 

Wees blij en ontmoet je Redder! 

 

Evangelielezing (vervolg) Lucas 2 : 15-20 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 

‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de 

Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 

Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat 

hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 

herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 

erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles 

wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

 

Zingen Lied 503 : 1.2.3.4 

 

Meditatie 

 

Les Chantres zingen Son of God 

Zoon van God, zuiver Licht; 

de Heer uit de hoge is hier, 

uit de hemel gekomen. 

In hem ontvouwt zich het hemelse plan:  

Gods Zoon, goddelijke liefde, God komt in de tijd. 

Halleluja, God is met ons, Immanuel.  

 

Zingen Lied 468 : 1.2.3.4 

 

 

GEBEDEN en GAVEN 
 

Gebeden 

 

Les Chantres zingen Good Christian Men, Rejoice – kerstmedley 

 

Inzameling voor Childslife, changes for children. 

Childslife geeft kinderen en de gemeenschap waarin zij leven de kans om zelfstandig 

een toekomst op te bouwen. Childslife biedt praktische oplossingen die passen binnen 
de lokale cultuur en van grote invloed zijn op lokale gemeenschappen. 

Het belangrijkste doel is kansen bieden aan kinderen én er voor zorgen dat zij een 

zelfstandige toekomst tegemoet gaan zonder de steun van ChildsLife of andere 

hulporganisaties.  
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De collecte van deze avond is speciaal voor het maaltijdenprogramma van de 

Blessingsschool in de sloppenwijk Kibera in Nairobi. Een schoolmaaltijd is hier geen 

luxe, maar pure noodzaak. Voor sommige kinderen is dit de enige maaltijd die ze  

krijgen op een dag. Zonder deze maaltijd kunnen de kinderen zich niet concentreren 

in de klas en vallen ze zelfs in slaap of worden ze ziek. 

 

Slotzang Lied 481 : 1.3 

ZENDING en ZEGEN 

Orgelspel 
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