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VOORBEREIDING 
 
de klokken luiden 
 
orgelspel voor de dienst 
 
welkom namens de kerkenraad 
 
aansteken van de paaskaars 
 
aansteken van de 5e kaars en gedicht 
 

de gemeente gaat staan 
 
zingen: lied 478:1,2 

 

     Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 

 

 

    Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
    hoe men Hem in doeken windt, 
    die met zijne godheid wandelt 
    op de vleugels van de wind. 
    Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
    zonder teken van verstand, 
    die de hemel moet verblijden, 
    die de kroon der wijsheid spant. 
    Ziet, hoe tere is de Here, 
    die ’t al draagt in zijne hand. 
 



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 
 

 

 
kyriegebed 

 
 
zingen: glorialied 471 
koor: 

 

In dulci jubilo, 
onze vreugd is groot. 
Hartenwens geboren 
ligt kraaiend in het stro, 
staat als de zon te gloren 
bij moeder op haar schoot. 
Canta Domino, 
canta Domino. 

 
koor: 

 

O, Jesu parvule, 
U leeft met ons mee, 
troost mij in mijn lijden, 
o puer optime. 
Uw komst zal ons bevrijden, 
voorbij zijn ach en wee. 
Schenk ons pais en vree, 
schenk ons pais en vree. 

 



allen: 

 

Hoor, heel de engelenschaar 
X jubelt gloria 
in excelsis Deo, 
o, waren wij ook daar. 
De aarde en de hemel 
ze zingen met elkaar 
nova cantica, 
nova cantica. 

 
Koor: koraal uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach 
 
Dein Glanz all’ Finsternis verzehrt, die trübe Nacht in Licht verkehrt. 
Leit’ uns auf deinen Wegen, dass dein Gesicht und herrlich’s 
Licht wir ewig schauen mögen. 
 
(vertaling: Uw luister verslindt de duisternis, de trieste nacht verandert  
in licht. Leidt ons op uw wegen, opdat uw gelaat en heerlijk licht ons 
voor eeuwig aanschouwen mag.) 
 
gebed om de geest 
 
aandacht voor het advents- en kerstproject 
 
projectlied 
   Een wereld vol van donker 
   wacht op een spoor van licht. 
   Vanuit de hemel vonkt er 
   een ster, een goed bericht. 
 
   Nu gaat de hemel open, 
   het licht schijnt overal. 
   En wie het ziet, mag hopen 
   dat vrede komen zal. 
 
                                   kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 



lezing: Jeremia 23: 5 – 8 
 
zingen: lied 498 
koor: 

 

    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. 

 
koor: 

 

   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. 

 

 
 

 



‘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. 

 
lezing: Johannes 1: 1 – 14 

 

 
 

 

 

 

 
zingen: lied 494 

 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij 

 

 

Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 

 

 

Gij zijt in ons verloren 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 

preek 



zingen: lied 499 

 

Nu gaat de hemel open, 
de aarde raakt in bloei, 
de vrede daalt van boven, 
God lacht de mensen toe. 

 

 

Een kind ligt in de kribbe, 
Gods Zoon gaat onze gang, 
het leven kan beginnen, 
geluk ligt voor de hand. 

 

 

Het woord is vlees geworden, 
God drukt ons aan het hart, 
Hij heeft zijn Zoon gezonden, 
van ons een bloedverwant. 

 

 

Hij zit bij ons aan tafel, 
Hij deelt met ons zijn brood, 
zijn God is onze Vader, 
Hij is een huisgenoot. 

 

 

O broeder in ons midden, 
Gods strijd om ons bestaan, 
wij willen U aanbidden, 
wij leven in uw naam. 

 
dankgebed 
voorbeden 
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. 
 Amen. 
 
inzameling van de gaven 
 
                             kinderen komen terug van de nevendienst 
Koor: 
Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum quod 
factum est. Mariam et Joseph et infantem positum in praesepio. 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Audiamus multitudinem militae coelistis laudantium Deum. 
 
 
Laten wij naar Bethlehem gaan en dit woord zien dat is geschapen. 
Maria en Jozef en een kind dat ligt ineen kribbe. Eer aan God in de 
hoge, vrede op aarde voor mensen van goede wil. Laten wij horen 
naar de vele lofprijzingen aan God van het hemelse leger: (dat zijn 
de engelen). 
 
slotlied: Ere zij God (staande) 
Ere zij God 
vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. Amen 
 
zegen 

 
 
Na de dienst is er koffie, thee of fris in de Potkamp. 
Wij nodigen iedereen daarvoor van harte uit! 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

  
 

 
 


