
Orde van dienst voor de kerstavonddienst op 
dinsdag 24 december om 19.00 uur in de Oude kerk 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

voorganger: ds. Gerco Veening 
organist: Albert van Eldik 
koster: Immy Hortensius 

lector: Marjan Adams 
m.m.v. de Stephanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen 

 



 
muziek voor de dienst 
 
welkom 
 
ontsteken van de paaskaars 
 
gemeente gaat staan bij het begin van couplet 3 
 
intochtslied: 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. 

 

cantorij: 
 

 

        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. 

 
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. 

 

 



 
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 
 
 
antifoon bij psalm 9 
cantorij 
 Nu, nu, nu kan ik vertellen van uw roemrijke daden, 
 juichen in de poorten van Sion: 
 U hebt mij gered. 
 
zingen Psalm 9:1, 5 

 



 
 
 

 

 

     Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.  
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.  
Een burcht voor wie in nood verkeren,  
een vaste burcht is onze Here.  

  

   

antifoon bij psalm 9: cantorij 
 
kyriegebed 
 
zingen: lied 299d  

 

  
zingen glorialied: lied 487:1,2  
 

 

cantorij 
     Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 

allen 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 

 



 
cantorij 

 

     Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 

allen 
Gloria in excelsis Deo. 

     Gloria in excelsis Deo. 
 

  

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

 
zingen: lied 482:1,2,3 

 

Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 

 

 

De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten – 
de velden vol van overvloed. 

 

 

 
 
 
 
 



 
Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 
lezing: Lucas 2:1-20 

 
zingen: lied 505: 1,2,3 

 
cantorij: 

 

In de nacht gekomen kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen –Heer, de wereld wacht. 

allen: 



 

  

 

 

In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, kom – de wereld wacht. 

 
preek 
 
orgelspel 
 
zingen: lied 473a 

cantorij: 

 

          Er is een roos ontloken. 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
Er is een roos ontloken. 

 

zingen: lied 473: 1,2,3 



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 groetten ’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. 

 
intenties voor voorbeden 
dankgebed 
voorbeden met ZZZ 697 

 

stil gebed 



        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. 
 
collecte 
 
slotlied (staand): lied 483 

 

        Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. 

 

 

        Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. Leer me U 
danken daarvoor. 

 

 

 

        Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 

 
zegen 



 

 
- 


