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muziek voor de dienst 
 
woord van welkom door de ouderling van dienst 
paaskaars wordt ontstoken 
vijfde kaars wordt ontstoken. 
 
gemeente gaat staan 
 
zingen: lied 477:1,3,5 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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 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 

 
gemeente gaat zitten 
 

zingen: psalm 98:1,2 

 

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. 

 

 

Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 

kyriegebed met lied 301j 



 

 
Het koor zingt: For unto us a child is born 

Vertaling luidt: Want een kind is ons geboren, een zoon is ons 
gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten en zijn 
naam zal worden genoemd: Wonderbare raadsman, machtige God, 
eeuwige Vader, de vredesvorst. 
 
gebed om de Geest 

 
aandacht voor de schikking 

 
Het koor zingt: Wohl mir dass ich Jesum habe. 
Vertaling luidt: Het is mij goed dat ik Jezus heb, hoe houd ik hem 
vast. Hij laaft mijn hart wanneer ik ziek en treurig ben. Ik heb Jezus 
die mij liefheeft en zich aan mij geeft. Daarom verlaat ik Jezus niet, 
mijn hart zou breken. 
Jezus blijft mijn vreugde, de troost en kracht van mijn hart. Hij weert 
al het lijden af en is de kracht van mijn leven, een lust voor mijn 
ogen en de zon van mijn ziel, schat en gelukzaligheid. Daarom laat 
ik Jezus niet gaat uit mijn hart en uit mijn ogen. 
 
aandacht voor het project met projectlied 



 

 
eerste lezing: Jesaja 52:7-10 

 
zingen: lied 486:1,2,3 

 

Midden in de winternacht ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 

 

     Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 



 
 
 

 

      Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 

tweede lezing: Johannes 1:1-14 

 
Het koor zingt: Santo 

Vertaling luidt: Heilig , heilig, heilig, mijn hart aanbidt U. Mijn hart is 
blij u te zeggen: heilig bent u Heer. 
 
preek 

 
zingen: lied 474:1,3,4 

 

       Loof God, gij christenen, maak Hem groot 
in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 

 

 

      Verzakende zijn macht en recht, 
verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaante aan van een knecht, 
de Schepper van het al, 
de Schepper van het al. 

 

 

      Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 

 

 
 



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 
 
slotlied: Ere zij God  
 
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 
 
zegen  



 
 

 
na de dienst is er koffie en thee in de Potkaamp 

 
We wensen u gezegende kerstdagen. 


