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Welkom en Opening 
 
Lied: WIJ KOMEN TEZAMEN 
Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken, 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem: 
Christus geboren zingen d'eng'lenkoren. 
Venite adoremus, Venite adoremus, 
Venite adoremus, Dominum. 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Venite adoremus, Venite adoremus, 
Venite adoremus, Dominum. 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuel. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
 Venite adoremus, Venite adoremus, 
Venite adoremus, Dominum. 
 
Aansteken van de kaarsen 
We ontsteken de kaarsen om onszelf en elkaar eraan te 
herinneren dat Christus het licht en liefde voor de wereld is. 
 
Ontsteken van de kaarsjes voor de opgegeven intenties. 
 
Moge het licht dat wij dit uur ontsteken 
méér zijn dan een bang vlammetje 
dat vecht tegen de kracht van de duisternis 
Moge dit licht de hoop uitstralen 
dat het donker van deze nacht zal wijken 
voor een nieuwe dageraad. 
Moge dit licht ons doen inzien 
dat de liefde van God 
ons tastbaar nabij wil zijn. 
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Moge dit licht ons sterk maken 
om het geloof dat in ons leeft, 
te laten stralen voor de wereld. 
Mogen al onze dierbaren en onze overledenen 
zich geborgen weten in het licht en de vrede 
dat ons vandaag met de geboorte van Jezus geopenbaard 
wordt………………………………………………………. 
 
Gezamenlijk gebed bij de opening van de H. Schrift 
O God, 
Het zijn maar woorden, maar ze komen bij ons vandaan. 
En die woorden zeggen iets over wat er in ons omgaat, 
Veel soms, en soms heel weinig. 
Gevuld en leeg,  
vol vreugde en stom van verdriet, 
en alles daar tussenin. 
Schenk ons een geest om open te staan voor wat komen gaat. 
Nieuwsgierigheid, belangstelling, verwondering. 
Maak ons op deze kerstavond 
als het kind dat kijkt en luistert, 
benieuwd naar wat het nog niet weet, 
verlangend naar wat mooi is, goed doet en echt is. 
Wij bidden dat wij, zoals wij zijn, 
opnieuw met U en elkaar verbonden zijn. 
Dat het goed is en ons allen goed doet, 
wat wij hier met elkaar beleven. 
Amen 
 
Jesaja Hoofdstuk 9 vers 1 tot 4 
1. Het volk dat ronddwaalt in het donker,  
ziet een helder licht.  
Over hen die wonen in een land vol duisternis  
gaat een stralend licht op.  
2. Uitbundig laat U hen juichen  
en U overstelpt hen met vreugde;  
zij verheugen zich voor uw aanschijn  
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zoals er vreugde is bij de oogst  
en gejuich bij het verdelen van de buit.  
3. Want het drukkende juk,  
de stang op hun schouders,  
de stok van de drijver,  
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.  
4. Want alle dreunend stampende laarzen  
en met bloed doordrenkte mantels worden verbrand,  
en verteerd door het vuur.  
 
Muziek: Händel Messiah Jesaja 9:5 

For unto us a Child is born, 
unto us a Son is given; and the 
government shall be upon his 
shoulder, and His name shall 
be called: Wonderful 
Counsellor,  
The Mighty God,  
The Everlasting Father,  
The Prince of Peace. 

Want een Kind is ons geboren,  
een Zoon is ons gegeven,  
en de heerschappij rust op zijn 
schouder  
en zijn naam zal heten 
Wonderbare Raadsman,  
Sterke God,  
Eeuwige Vader, Vredevorst. 

 
Jesaja Hoofdstuk 9 vers 5 tot 6  
5. Want een kind wordt geboren,  
een zoon wordt ons gegeven.  
De heerschappij rust op zijn schouders;  
men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held,  
vader voor eeuwig, vredevorst.  
6. Groot is de macht en eindeloos de vrede  
voor de troon van David, voor zijn koninkrijk;  
hij zal het stichten en onderhouden  
door recht en gerechtigheid  
vanaf nu en voor altijd.  
De geestdriftige liefde van de HEER van de machten  
zal dit teweegbrengen. 
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Lied: De nacht loopt ten einde 
Refrein: De nacht loopt ten einde, 
de dag komt naderbij. 
 
Het volk dat woont in duisternis 
zal weten wie zijn Heiland is. 
Onverwacht komt van heind’ en ver 
de Mensenzoon, de morgenster. 
Refrein 
Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij 
want uw verlossing is nabij. 
Refrein 
Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u ’t leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 
Refrein 
Ziet naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat, 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
Refrein 
Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft, verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel. 
Refrein 
Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Opent uw poorten, metterdaad 
dat uw Verlosser binnengaat. 
Refrein 
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We lezen uit het evangelie van Lucas Hoofdstuk 2 vers 1 
tot 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 
Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Bethlehem 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. 
 

Lied: Kind ons geboren 2x 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
 

We lezen uit het evangelie van Lucas Hoofdstuk 2 vers 8 
tot 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 voor jullie een redder 
geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken 
zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’  
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En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat 
God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 
mensen die hij liefheeft.’    

 
Lied: Hoor de engelen zingen d’eer 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren 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 engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
  
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 eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
  
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
 

We lezen uit het evangelie Lucas Hoofdstuk 2 vers 15 en 16 
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.’ 
 
Overweging 
 
Moment van persoonlijke overweging – muziek Jacob van Eyck 
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Geloofsbelijdenis (samen) 
 
God is met mij op de weg door het leven.  
Hij is voor mij een bron ven licht, 
die mij sterkt in de chaos van de woestijn. 
 
Door het duister schijnt de luister van uw licht, 
de nacht is als de dag even helder. 
 
Jezus wijst mij de weg, Hij laat mij zien 
hoe ik in het leven kan staan om iets te kunnen betekenen 
in de duisternis van deze wereld. 
  
Door het duister schijnt de luister van uw licht, 
de nacht is als de dag even helder. 
 
De Geest is voor mij als een vuur. 
Zij geeft licht aan mijn moeilijke momenten. 
Zij laat mij zien wat belangrijk is in de wereld om mij heen. 
 
Door het duister schijnt de luister van uw licht, 
de nacht is als de dag even helder. 
 
Ik vertrouw op de gemeenschap die hier bijeen is, 
Zij betekent wat voor mij. 
Maar ook de mensen die niet hier zijn, draag ik met mij mee. 
Zij zijn het die samen met mij door de donkerte van de nacht 
naar het licht willen trekken. 
 
Door het duister schijnt de luister van uw licht, 
de nacht is als de dag even helder. 
 
  



 
8 

Voorbeden  
God van licht en vrede 
Gij die omziet naar ons, uw mensen 
Wij bidden tot U 
Voor mensen die leven te midden van puinhopen, 
Voor mensen wier leven in puin ligt, 
Dat Uw Licht doorbreekt 
in hoop en vertrouwen 
en mensen die nabij zijn 
 

 
 
Voor mensen die zoeken 
hoe hun diepgeworteld verlangen vorm kan krijgen 
dat Uw Licht doorbreekt 
in hoop en vertrouwen 
en vergezichten die hen richting wijzen 
Heer ontferm U (Taizé)……… 
 
Voor alle kinderen die geboren worden in een onveilige 
omgeving 
Voor kinderen wier rechten geschonden worden 
Dat Uw licht doorbreekt 
in hoop en vertrouwen 
en een veilige plek om op te groeien. 
Heer ontferm U (Taizé)……… 
 
Wij bidden voor elkaar, 
om aandacht, zorg en voorkomendheid, 
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om erbij mogen horen, gezien worden, er mogen zijn, 
om somberheid die op de vlucht slaat, 
om vrolijkheid die rimpels gladstrijkt, 
om aanraking die eerbiedig is, 
om ruimte waarin ieder zich thuis voelt 
om woorden die zorgvuldig zijn, 
om daden die ontroeren en vrij maken. 
Amen. 
 
Collecte 
 
Lied: Eer zij God in onze dagen 
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 (2x) 
 
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 (2x  
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo (2x). 
 
Onze Vader  
 
Vredegroet 
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Lied: “ERE ZIJ GOD”  
Ere zij God, ere zij God 
in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen 
Ere zij God in den hoge, 
ere zij God in den 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 den hoge, in den hoge, in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
Vreed’en in de mensen een welbehagen, 
Amen, Amen 
 
Gezamenlijk slotgebed 
God van liefde, Gij die recht doet. 
Gij die de verworpenen weer omhoog haalt, 
neem ons bij de hand nu wij van hier gaan; 
trek met ons mee van uur tot uur 
en van dag tot dag. 
Laat ons dromen van vrede en gerechtigheid, 
laat ons uitzien naar wat nog niet is 
en zin ontdekken in ons leven, 
dan zullen wij standhouden, 
wat ons ook overkomt. 
Dat vragen wij in de naam die ons verbindt: 
Jezus Christus. Amen. 
 
Zegenbede 
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Lied: Stille nacht 
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. 
 
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. 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
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Geen kerstcantate 
 

Niet alleen in het holst 
van de nacht van het jaar, 

iedere dag van het jaar 
heeft het licht het koud. 

 
Het vraagt om geen engelenstemmen, 

het hongert naar 
een beetje gerechtigheid 
aan deze kant van de tijd. 

 
En dromen doet het ook niet van 

eeuwig hemelse zomers 
in en om het vaderhuis, 

het hunkert naar 
 

aardse dagen ooit 
zonder marteling en moord, 
het licht dat van puur licht 

kind is en woord. 
 

Hans Andreus 
 


