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Welkom   

 

 

Openingslied 

 

Uit het duister hier gekomen    

mensen van de wereldnacht 

onbestemd verward in dromen 

niet vermoedend wie hen wacht vindt. 

zoekend of een woord opgaat  

als een ster van dageraad.  

 

Nacht waarin zou zijn geboren 

die de naam heeft ‘dat Gij redt’. 
Morgentaal in onze oren, 

hemel op ons hoofd gezet, 

ogenwenkend woord van U, 

nieuw getijde dat is Nu! 

 

Gij die nieuw zijt alle dagen 

bron en hartslag van de tijd, 

kunt Gij één moment verdragen 

dat Gij niet mijn toekomst zijt ? 

- die gezegd hebt: Ik zal zijn – 

en: de dood zal niet meer zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groet en bemoediging 

 

Gebed 

 

Lied (tijdens het zingen wordt de eerste adventskaars ontstoken)

In den beginne was het woord, 

op aarde is zijn stem gehoord 

die spreken wil tot elk geslacht, 

Hij werd geboren in de nacht. 

 

Hij werd geboren in de nacht 

die al het licht heeft voortgebracht, 

aan zon en maan zijn teugel legt, 

Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 

 

Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 

op Hem wordt alle last gelegd, 

Hij woont te midden van het kwaad, 

Hij troont in onze lage staat. 

 

Hij troont in onze lage staat 

waar al wat leeft verloren gaat, 

Hij kwam toen niemand naar Hem riep,  

dit licht dat zoveel luister schiep. 

 

Dit licht dat in het duister sliep 

is God die ons bij name riep, 

Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 

in den beginne was het woord. 
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Profetie 1 - Jesaja 40: 3 - 5 

 

Hoor, een stem roept: 

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,  
effen in de wildernis een pad voor onze God.  

Laat elke vallei verhoogd worden 

en elke berg en heuvel verlaagd, 

laat ruig land vlak worden 

en rotsige hellingen rustige dalen. 

De luister van de HEER zal zich openbaren  

voor het oog van al wat leeft. 

De HEER heeft gesproken!’  
 

 

Lied (tijdens het zingen wordt de tweede adventskaars ontstoken) 

 

Hoor een stem klinkt op:  

Baan een weg, voor Hem  

dwars door de woestijn  

 

Trek voor onze God  

door dit onland heen  

een geëffend pad  

 

Graaf de heuvels af,  

haal de bergen neer,  

vul ravijnen op.  

 

Kap het ruige oord,  

maak de steilste rots  

tot begane grond  

 

Openbaar als licht  

onweerlegbaar nieuw  

zal Hij met ons zijn  

 

Alle vlees dat leeft, 

zal zijn aankomst zien 

in één oogopslag. 

 

Uit zijn eigen mond 

hoorden wij dit woord, 

in ons eigen hart. 

 

 

 

 

 

 

Profetie 2 - Jesaja 9: 1-5 

 

Het volk dat in duisternis ronddoolt  

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen.  

U hebt het volk weer groot gemaakt,  

diepe vreugde gaf u het,  

blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,  
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u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel waar bloed aan kleeft, 

ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 

Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, 

Vredevorst. 

Groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen. 

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 

ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid. 

Daarvoor zal hij zich beijveren, 

de HEER van de hemelse machten.  

 

 

Lied (tijdens het zingen wordt de derde adventskaars ontstoken) 

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht. 

Die wonen in schaduw van dood over hen op gaat het licht. 

Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst. 

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht. 

Die wonen in schaduw van dood over hen op gaat het licht. 

 

 

Profetie 3  - Lukas 1: 39 -48 

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het 

huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria 

hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: 

‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie 

ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het 

kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de 

Heer in vervulling zullen gaan.’  
Maria zei:  

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
mijn hart juicht om God, mijn redder:  

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
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Lied (tijdens het zingen wordt de vierde adventskaars ontstoken)

Bezingen wil mijn wezen 

die mij nabij wil zijn, 

van vreugde zingt mijn adem 

omdat hij mij bevrijdt. 

 

Hij heeft gezien mijn onmacht, 

vernederd en onvrij, 

maar nu weet heel de wereld: 

zijn zegen rust op mij. 

 

Hij doet aan mij een wonder, 

zijn macht verandert mij – 

voor wie zijn naam bewaren 

is hij een God nabij. 

 

Zijn arm heeft kracht, hij breekt ze, 

die patsers met hun waan. 

Hij haalt ze van hun zetels, 

hun macht zal overgaan. 

 

Maar wie zijn neergebogen 

roept hij om op te staan. 

Wie hongert wordt verzadigt, 

de rijken moeten gaan. 

 

Zijn volk, zijn kind bewaart hij, 

zijn eens gegeven woord 

roept doden weer tot leven, 

zo gaat hij met ons door. 

 

Profetie 4 - Johannes 1 : 1 -10 

 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het 

begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het 

Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis 

en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was 

gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat 

iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen 

van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord 

was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet.  

 

 

Lied 

Kind ons geboren  

zoon ons gegeven 

God onbedwingbaar   

vader voor eeuwig 

koning van de vrede. 

 

Lezing: Lucas 1: 1 - 7 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 

moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 

Quirinius over Syrië.  

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 

kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
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Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met 

Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.  

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, 

haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er 

voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.  

Ontsteken kerstkaars 

 

 

Zingen  

 

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 wil wonen, 

zover weg, zo dichtbij. 

Gij zijt ons doorgegeven, 

een naam, een oud verhaal, 

uw woorden uitgeschreven 

in ied're 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 mens van vlees en bloed, 

een kind voor ons geboren, 

een naam die sterven moet. 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing  Lucas 2: 8 - 14 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 

hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het 

stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.  

Hij is de messias de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen neen pasgeboren kind 

vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  

‘Eer aan God in de hoogte hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  
 

 

Zingen 

 

Een lied klinkt in de wereldnacht op gouden eng'len stem. 

Het danst vanuit de hemel neer en aardt in Bethlehem: 

"Gods welbehagen in de mens! Hij roept de vrede uit!" 

Verstild luistert de aarde naar dit hemelse geluid. 
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De wolken breken waar dit lied op vredesvleugels wiekt. 

De wijde wereld raakt vervuld van hemelse muziek. 

Zij wordt vanuit haar diep nacht gewekt door deze klank, 

haar spraakverwarring overstemd door engelengezang. 

 

De nieuwe tijd breekt weldra aan naar het profetenwoord. 

De nieuwe aarde van omhoog begroet haar Vredevorst. 

En wereldwijd klinkt dan het lied dat deze Koning dankt. 

Voorgoed zingt alle mensentong dit engelengezang. 

 

 

Lezing Lucas 2: 15 - 20 

 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten 
we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 

bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind 

dat in de voederbak lag.  

Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het 

hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al 

deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze 

God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was 

gezegd. 

 

 

Lied 

 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer; 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer; 

hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op den heiligen kerstnacht 

van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht: Kyrieleis 

 

D’ herders op den velde hoorden een nieuw lied 

(dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet). 
Gaat aan geender straten, 

en gij zult Hem vinden klaar; 

Beth’lem is de stede, waar ‘t is geschied voorwaar: Kyrieleis 

  

 

Overweging 
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Zingen 

 

Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld. Een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk, 

die onze naam draagt en ons lot- die nacht begon zijn Rijk. 

 

De herders hebben het gezien in de geboortestal:  

daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal.  

Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij.  

Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei. 

 

Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na, -  

dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria. 

 

 

Gebeden 

 

Slottekst  

 

Zegen 

 

Slotlied  

 

Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo, 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Eer zij God in deze dagen  

eer het nieuwgeboren kind 

licht van God om uit te dragen  

totdat ieder vrede vindt. 

Gloria in excelsis Deo, 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Eer zij God in alle dagen  

eer de mens die licht wil zijn 

recht en vrijheid uit kan dragen  

vredemens op aard’ mag zijn. 

Gloria in excelsis Deo, 

Gloria in excelsis Deo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


