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In het begin 

 

Zingen: ZZZ 199b  ‘Licht in het donker’ 
Tijdens het zingen van dit lied worden VIJF kaarsen aangestoken 

 

Licht in het donker, vlam van de hoop 

Vuur van de vrijheid, licht van de zon 

Licht in mijn ogen, kleur van de dag 

Lamp voor mijn voeten, schijn op mijn weg 

Licht in de wereld, licht in de tijd. 

 

Vg: Naast de vier kaarsen van Advent 

 steken we vandaag ook de vreugdekaars aan, 

 zodat de vlam van de hoop gaat branden. 

 Want Jezus is geboren. 

 Hij is in vandaag, in gisteren en morgen, 

 in wat is, wat was en wat zal zijn. 

 Hij is midden onder ons. 

Allen:  LICHT VAN ONS LEVEN 

 

Zingen: lied 489 / ZZZ 693 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ 
 

Komt ons in diepe nacht ter ore: 

de morgenster is opgegaan, 

een mensenkind voor ons geboren, 

God zal ons redden, is zijn naam. 

Opent uw hart, gelooft uw ogen, 

vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 

hoe ’t woord van God van alzo hoge 

hier menselijk aan ons geschiedt. 

 

Geen ander teken ons gegeven, 

geen licht in onze duisternis 

dan deze mens om mee te leven, 

een God die onze broeder is. 

Zingt voor uw God, Hij openbaarde 

in Jezus zijn menslievendheid. 

Zo wordt de wereld nieuwe aarde 

en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals de zon komt met zijn zegen, 

een bruidegom van licht en vuur, 

zo komt de koning van de vrede, 

voorgoed gekomen is zijn uur. 

Hij huwt de mensen aan elkander, 

zijn liefde gaat van mond tot mond. 

Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 

Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
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Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet 

 

Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Vg:  Uit uw verborgenheid 

 nu aan de dag getreden, 

 hebt u, God, uw heil gezocht 

 bij mensen, toen, hier en nu, in onze tijd. 

 Genade voor u en voor jou en vrede 

 van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. 

 

Gebed 

 

Zingen: ‘Al wie dolend in het donker’ 
 

Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht 

vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht 

 

Onze lasten zal hij dragen, 

onze onmacht totterdood, 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als levensbrood. 

Nieuwe vrede zal er dagen, 

liefde straalt als morgenrood. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de groten zal hij spreken 

even weerloos als een lam, 

het geknakte riet niet breken, 

hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

 

Gedicht  ‘In het begin’ 
 

In het begin was er een spreken: 

licht dat voor ons aan wil breken, 

ruimte voor de mensen schept 

en een antwoord in ons wekt. 

 

In het begin was het te horen 

in een stilte zonder woorden 

die aan onze deuren klopt, 

ons een wederwoord ontlokt. 
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In een kind gaat het beginnen: 

licht zal chaos overwinnen, 

roept ons tot verwondering 

in een lied vol huivering. 

 

In een kind dat wordt geboren 

wil de Ene bij ons horen, 

toont Hij ons zijn aangezicht, 

wonen mensen in zijn licht. 

(Kerstmis Dominicanen / Henk Jongerius) 

 

 

Zingen: ZZZ 697  ‘Gloria, gloria – in excelsis Deo’ 
 

 

De Schriften geopend 

 

Lezing uit de Profeten: Jes. 9, 1 t/m 6 

 

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 staf van de drijver, 

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 

ze worden verbrand, 

ze vallen ten prooi aan 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, 

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 

en staan vast voor altijd en eeuwig. 

De HEER van de hemelse machten 

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
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Zingen: ‘Het volk dat in duisternis gaat’ 
 

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. 

 

 

Lezing Nieuwe Testament: Johannes 1, 1 t/m 14 

 

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, zonder het Woord 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. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet 

ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven 

om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 

verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 

Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en 

waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de 

Vader. 

 

 

Zingen: ‘Die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt’ 
 

Die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt,  

die haar niet geschapen heeft als een chaos,  

maar opdat zij ingericht en bewoond wordt –  
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die niet heeft gesproken in het geheim,  

niet gezegd heeft `zoek mij maar in de leegte',  

maar `hier ben Ik, woon hier onder mijn woord'.  

 

Hij zegt: God? Ik God, Ik zal, en geen ander.  

Ik spreek recht, trouw, waarheid, woorden die werken:  

Licht, en zie: licht! Water! – dorst naar dat water. 

 

 

Overdenking 

 

 

Zingen: ‘Die eerste Kerst, in donkere nacht’ 
 

Die eerste Kerst, in donkere nacht, 

verschoot het duister ongedacht. 

De hemel vulde zich met licht, 

en herders hoorden dit bericht: 

Nowell, Nowell, hier is de vorst van Israël. 

 

Zij keken op en zagen een ster, 

die scheen in het Oosten, fel en ver. 

De aarde baadde in zijn licht 

en zelfs bij dag bleef hij in zicht. 

Nowell, Nowell, hier is de vorst van Israël. 

 

En bij het licht van deze ster 

verschenen wijzen van zo ver 

om naar een vorst op zoek te gaan. 

Zij volgden de ster in zijn lichtende baan. 

Nowell, Nowell, hier is de vorst van Israël. 

 

Bezingen wij nu, één van stem, 

dit koningskind uit Bethlehem, 

dat aard en hemel samenbrengt 

en mensen nieuwe vrijheid schenkt.  

Nowell, Nowell, hier is de vorst van Israël. 

 

 

Voorbede  ‘Goed nieuws van licht en vrede’ 
 

Goed nieuws van licht en vrede. 

Goed nieuws van licht en vrede. 

Mmm… 

Goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor herders op wacht tegen wolven en leeuwen: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor wakers bij zieken met water en woorden: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 
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Voor wie wakker liggen van zorgen voor morgen: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor wakers op straat tegen dronken vandalen: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor wie zorgen voor elkaar van dag tot dag: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor kinderen die zijn geboren om te leven: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor kinderen die al gedoemd zijn te sterven: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor jongeren die vol vertrouwen hun weg gaan: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor de geliefden die elkaar vinden: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor de geliefden die elkaar trouw zijn: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor de geliefden die elkaar verliezen: 

allen: goed nieuws van licht en vrede 

 

Voor landen waar vrede nog ver is: 

goed nieuws van licht en vrede 

 

Onze Vader  

 

 

Zending en zegen 

 

Zegen 
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Zingen: ‘Eer zij God in onze dagen’ 
 

Eer zij God in onze dagen 

Eer zij God in de- ze tijd 

Mensen van het welbehagen 

roept op aarde vrede uit 

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 

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 

 

Eer zij God in onze dagen 

Ene, Schepper, geef ons zicht 

op dit leven hier op aarde 

wij, Gods mensen, bron van licht 

Gloria in excelsis Deo 

 

 

 

Kerstcollecte  

 

Zoals gebruikelijk met kerst, wordt uw bijdrage gevraagd voor Kinderen in de Knel. 

Dit is een thema van Kerk in Actie – het landelijke diaconale orgaan van de kerk. 

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van 

volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals 

voor straatkinderen en werkende kinderen – dichtbij en ver weg. Hun rechten moeten 

nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs.  

 

Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren? 

U kunt uw bijdrage storten op  

bankrekeningnummer NL09 RABO 0325 1017 95 

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Noordlaren Glimmen 

o.v.v. Kerstcollecte – Kinderen in de knel 

 


