
Orde van dienst voor de kerstnachtdienst op zondag 24 
december 2017 in de Oude Kerk te Borne. 

 

aanvang: 22.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                             voorganger: ds. Gerco Veening 
                                  organist: Albert van Eldik 

 lector: Tineke Nijhuis 
       koster: Marianne Schipper 

medewerking van de Stephanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen. 
 



VOORBEREIDING 
 
de klokken luiden 
 
orgelspel voor de dienst 
 
welkom namens de kerkenraad 
 
aansteken van de paaskaars 
 

de gemeente gaat staan 
 

zingen: lied 452 
cantorij 

 

Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 

 

allen 

 

Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 

 

allen 

 

O hemellichaam Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 



De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 

 
moment van stilte 
 
bemoediging en groet 
 
v Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v De Heer zal bij u zijn 
a DE HEER ZAL U BEWAREN 
. 

de gemeente gaat zitten 
 
zingen: lied 477: 1,4,5 

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
 

 

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. 

 

 

Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 



komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
kyriegebed  
 

 
 
zingen glorialied: lied 487:1 
 

 

       Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze 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. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
gebed om de Geest 
 
lezing: Jesaja 9:1-6 



 
zingen: lied 448,  
allen 

 

Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 

 
allen 

 

       Hij komt met vrede; en geen rampen 
geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 

 
cantorij 

 

Geen liefde gaat er meer verloren, 
de onderdrukking is voorbij, 
de dood is dood, nu juichen wij, 
er is een kind voor ons geboren. 

 
 
allen 

 

Er is een zoon voor ons gegeven, 
de Zoon van God die koning is, 
die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 

 
cantorij 

 

 

En alle andere vreemde namen: 
die wonderlijke raadsman heet, 
omdat Hij de geheimen weet 
van hemel en van aarde samen. 

 
allen 
 

 

 

 



    En alle, alle mensen samen, 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. 

 

 

 
lezing: Lucas 2:1-20 
 
zingen:lied 498  
cantorij 

 

        
      Betlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
allen 

 

      In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
cantorij 

 

Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
 
 
 
 
 



allen 

 

     Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
allen 

 

‘Ere in de hoge’ zingen 
alle engelen tezaam 
voor de herder der geringen 
tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
preek 
 
zingen: lied 473 
allen 

 

     Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 

 

cantorij 
 

 

     Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

 



allen 

 

Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 

 
waar zullen we voor bidden? 
dankgebed 
voorbeden met acclamatie: 

 
stil gebed  
Onze Vader  
        Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
 

collecte 
Slotlied (staande) lied 481 
 

 

 
 
 



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! 

 

 

        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! 

 
zegen  
 



 
 
 


