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   Thema: “Komt verwondert U” 

aanvang samenzang: 22:15 

aanvang dienst:  22.30 

 

Samenzang: 

 

 

Komt allen tezamen, Lied 477: 1, 2, 3, 4, 5 

 

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, (2x) 

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, (2x) 

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, (2x) 

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, (2x) 

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,(2x) 

                 komt, laten wij aanbidden die koning. 

. 

 

Nu zijt wellekome, Lied 476: 1, 2, 3, 4  

 

1.  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

     Gij komt van alzo hoge van alzo veer. 

     Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

     Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

     Kyrieleis. 

 

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

     daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

     Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 

     Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 

     Kyrieleis 

 

3.  Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

     Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 

     ‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

     Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 

     Kyrieleis. 

 

4.  Wijzen uit het oosten, uit zo vere land, 

      Zij zochten onze Here met offerand’. 

      Ze offerden ootmoediglijk mirr, wierook ende goud 

      Te eren van dat kinde, dat alle ding behudt. 

      Kyrieleis 

 

 

 

 



Komt, verwondert u hier, mensen, Lied 478: 1, 2, 3, 4  

1.  Komt, verwondert u hier, mensen,  

     ziet, hoe dat u God bemint, 

     ziet vervuld der zielen wensen, 

     ziet dit neiuw geboren kind! 

     ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 

     ziet, die vorst is, zonder pracht, 

     ziet die ’t al is, in gebreken, 

     ziet, die ’t licht is, in de nacht, 

     ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 

     wordt verstoten, wordt veracht. 

 

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. 

 

3.  Die de hemel heeft geschapen 

     en versiert het firmament, 

     moet hier in een kribbe slapen, 

     wordt in hooi en stro gewend. 

     Die de schone serafijnen 

     altijd heeft tot zijn gebod, 

     heeft de bessten als de zijnen, 

     laat zich steken in dit kot, 

     in de doeken, in de hoeken 

    van dit huisken zonder slot. 

 

4.  O Heer Jesu, God en mense, 

     die aanvaard hebt deze staat, 

     geef mij wat ik door U wense, 

     geef mij door uw kindsheid raad. 

     Sterk mij door uw tere handen, 

     maak mij door uw kleinheid groot, 

     maak mij vrij door uwe banden, 

     maak mij rijd door uwe nood, 

     maak mij blijde door uw lijden, 

     maak mij levend door uw dood! 



(gemeente gaat staan) 

Welkom  

 

   Stil gebed 

   Bemoediging en groet 

   (gemeente gaat weer zitten) 

Psalm 2 

 

1  Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 

 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 

 
De groten staan gewapend tot de slag, 

 
de machtigen der wereld spannen samen. 

 
't Is tegen het gezag van God de Here 

 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 

 
"Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren,

 
tot alle macht in onze handen ligt"! 

 

2  Die in de hemel is gezeten lacht, 

 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 

 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 

 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 

 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 

 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 

 
"Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 

 
op Sions berg, de berg der heiligheid". 

 

   Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 

Lezing       Lucas 2: 1-7  

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

zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 

bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten 

inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad 

Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, 

aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, 

zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van 

haar bevalling aan, 7 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. 

 

 



 

Betlehem, o uitverkoren stad, Lied 498: 1, 2, 3,4,5 

 

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. Hef uw hoofden, kleine mensen, 

    als uw nieuwe koning komt. 

    Hij doorbreekt de oude grenzen, 

    Hij maakt recht wat is gekromd. 

    Koning Jezus, gloria,m 

    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. 

 

 

 

 

 

 

 



Lezing       Lucas 2: 8-20 

8. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden 

de wacht bij hun kudde. 9 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. 10 De engel zei tegen hen:’Wees niet bang, want ik kom jullie goed 

nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag 

is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12 Dit 

zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kin vinden dat in een 

doek gewikkeld in een voederbak ligt.’  

13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 

met de woorden: 14. “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor 

alle mensen die hij lief heeft. 

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel zeiden de herders tegen 

elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 

gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op 

weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 

Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 

Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 

19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 

nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om 

alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.. 

 

 

 

 

 

 

Wij staan aan een kribbe, Lied 503: 1, 2, 3,4, 

 

1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 

    de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 

    dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 

    Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 

 

2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 

    De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 

    dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 

    wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

 

3. Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 

    van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 

    Die is deze herder tot eerste tehuis, 

    en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 



 

4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

    zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 

    Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 

    Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 

 

 

   Overdenking 

Ik mag hier aan uw kribbe staan, Lied 475: 1, 2, 3  

 

1. Ik mag hier aan uw kribbe staan, 

    Heer Jezus, licht en leven. 

    Ik draag U als geschenken aan 

    wat Gij mij hebt gegeven. 

    U zij mijn hart en ziel gewijd, 

    mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 

    O neem ze aan als gaven. 

 

2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 

    zijt Gij voor mij geboren. 

    Eer ik een woord van U vernam, 

    hebt Gij mij uitverkoren. 

    Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 

    werd Gij een kindje, arm en naakt, 

    hebt Gij U mij gegeven. 

 

3. Temidden van de nacht des doods 

    zijt Gij, mijn zon verrezen. 

    O zonlicht, mild en mateloos, 

    uw gloed heeft mij genezen. 

    O zon die door het donker breekt 

    en ’t ware licht in mij ontsteekt, 

    hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

   

    Dankgebed en voorbeden 

    Inzameling van de gaven voor ‘Eet ze’ 

     (muzikaal intermezzo) 

    (Gemeente gaat staan) 

 



Stille nacht, heilige nacht, Lied 483: 1, 2, 3  

 

1.  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. 

 

2.  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. 

 

3.  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! 

 

 Heenzending en Zegen 

 

Ere zij God 

Ere zij God in den hoge, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen. Amen 

 


