
3.Stille nacht, heilige nacht!  /Vreed' en heil wordt gebracht 
  aan een wereld, verloren in schuld;  /Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
  Amen, Gode zij eer!  /Amen, Gode zij eer! 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 481: 1 en 2 
1. Hoor, de englen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
Zingen Slotlied 487 
1. 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. 

 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreÍ kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Zegen (3 x amen) 
 
Zingen: Ere zij God 
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1e kerstdag  
Zingen voor de dienst 
- ‘De nacht is haast ten einde’ (LB 445: 1, 2)  van Jochen Klepper (1903- 
   1942). Hij stierf met zijn Joodse vrouw en dochter door het nazisme.  
- ‘Komt allen tezamen’ (LB 477: 1, 2, 3) 
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 95: 1 en 3 
1. Steekt nu voor God de loftrompet, 

Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 

 
3. Komt, werpen wij ons voor den Heer 

die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 506: 1, 2 en 3 
1. Wij trekken in een lange stoet    refrein 

op weg naar Betlehem,       Wij loven U, Koning en Heer, 
wij gaan uw koning tegemoet,    Wij loven U, Koning en Heer! 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 

 refrein 

2. Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

	

2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

	



 
2. Al zijt Gij nu nog maar een kind   3. Al gaat de vijand in het rond  

zo kwetsbaar, teer en klein,     de koning van het kwaad, 
wij weten dat het rijk begint     al dreigt hij met zijn grote mond 
waarvan Gij Heer zult zijn,      dat hij U eens verslaat, 
een rijk waarin de vrede wint     straks ligt hij dodelijk gewond 
van oorlog en van pijn.       wanneer zijn rijk vergaat! 

 refrein              refrein 
 
Gebed 
 
Wetslezing: Filippenzen 2:3-11 
3Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over 
jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden 
dan jezelf. 4Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. 
5Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met 
elkaar om moeten gaan. 6Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg 
niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. 7Nee, hij gaf zijn hemelse 
positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens 
op aarde. En toen hij leefde als mens, 8dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was 
altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. 
9Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God hem de hoogste plaats 
gegeven. God gaf hem de hoogste eer, de eer die voor God zelf bestemd 
is. 10Daarom zal iedereen voor Jezus knielen: alle engelen in de hemel, alle 
mensen op aarde en iedereen in het land van de dood. 11Dan zal iedereen 
zeggen: ‘Jezus Christus is de Heer.’ En zo zal iedereen God, de Vader, eren. 
 
Zingen Hemelhoog 386: 1, 2 en 3 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?  

 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  
 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

 

Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich 
te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad 
van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich 
te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en 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. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van 
de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van 
de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in 
een voederbak ligt.’ 13En 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 liefheeft.’15Toen 
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 Heerons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen 
op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in 
de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over 
dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat 
de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in 
haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze 
God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd. 
 
Zingen Lied 483 
1.Stille nacht, heilige nacht!  / Davids Zoon, lang verwacht, 
  die miljoenen eens zaligen zal, / wordt geboren in Bethlehems 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. 


