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bij de symbolische schikking van vandaag

De aarde heeft een lichte kleur gekregen; 
in vier weken tijd van donker naar licht. 

Om de aarde heen zweven in glazen buisjes 
witte vlinderorchideebloemen. 

Het symbool van de vlinder past bij de gedachte 
dat de dood de overgang is naar een beter leven. 

Bij het sterven van de mens ontstijgt de ziel immers het lichaam,
zoals een vlinder haar pop. 

Daarmee kijken we met Kerst terug naar de Adventstijd 
maar ook vooruit naar Pasen.

meditatieve tekst

Licht dat de duisternis verdrijft
liefde dat harten verwarmt

inspiratie om er te zijn
voor de ander



VOORBEREIDING

de klokken luiden
orgelspel voor de dienst

Enkele minuten voor aanvang komen de ambtsdragers de kerk
binnen. Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en
kunnen wij ons verder voorbereiden op de dienst, onder voortgaand 
orgelspel.

welkom en mededelingen 
aansteken van de Paaskaars

allen gaan staan

intochtslied 477

1 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.

2 De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

3 Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
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.

5 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.

bemoediging en groet
v Onze Hulp is de Naam van de EEUWIGE
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v die trouw blijft voor altijd
A IK ZAL ER ZIJN IS ZIJN NAAM
v God heeft zich geopenbaard
A IN IMMANUËL, GOD MET ONS
v Wees welkom in Gods ruimte en gegroet met licht en warmte,

in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
A AMEN

allen gaan zitten
aansteken van de Kerstkaars 

psalm van de Kerstmorgen 
solo lied 467c

Een kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven!

allen psalm 98: 1, 3

1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde



bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

solo lied 467c 
Een kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven!

gebed om ontferming
na 'zo roepen wij tot U':   

gloria lied 468



2 Geef de Koning van uw leven wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven in de stal geboren Heer. 

3 Laat uw loflied samenvallen met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen van die jubelende wijs. 

4 Aan de koning uitverkoren, uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren onze lof en eer en prijs. 

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest

lied 473



2 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.  

3 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. 

Profetenlezing Jesaja 52, 7-10

lied Betlehem, o uitverkoren stad

1 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.

2 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.

 
3 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.

4 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.

5 ‘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.

Evangelielezing Johannes 1: 1-14



lied 501

2 Als een morgen aangebroken, als het licht zonneklaar,
roos in de winter, in de woestijn ontloken,
als belofte bloeit Gij daar.

3 Als een kind tot ons gekomen, zijt Gij ons ongedacht
nader, nabijer dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.

4 Als een woord dat, eens gegeven,nóg de morgen ontbiedt,
zegt Gij ons aan de nacht niet meer te vrezen,
want uw ster verlaat ons niet. 

Kerstpreek 

orgelspel



ROND DE GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed en 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
tijdens de collecte komen de kinderen terug



ZENDING EN ZEGEN

allen gaan staan
slotlied 478 : 1,2,3



2 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. 

4 O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood! 

opdracht en zegen, beantwoord met 

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.



Na deze dienst is er koffie, thee en limonade in de Potkamp. 
Wees daarbij allen van harte welkom!

Wij wensen u en jullie allen waardevolle en gezegende Kerstdagen!


