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AAN HET BEGIN 

 

 

WELKOM 

 

 

LIED: 506, 1, 2 en 4 
 

1Wij trekken in een lange stoet  

op weg naar Bethlehem,  

wij gaan uw koning tegemoet,  

o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor Hem! 
 
Refrein: Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 
2Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint  
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn.  
 
Refrein 
 

4Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal:  
 
Refrein 

 

 

BEGINWOORDEN 

 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a. en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 

 aan heel de schepping begon! 

 

v.   Die de morgen ontbood, en het licht hebt 

      geroepen, 

a.   zegen ons ook met uw licht! 

v.   Ondoofbaar vuur,  

      over ons opgegaan als een zon, 

a.   vat ons samen in uw stralen, 

      doe ons gedijen in uw ogen! 

v.   Die de weerstand van de nacht wilt breken, 

      onze toekomst aan het donker afdwingt, 

a.   doe over ons opgaan het licht van uw 

      ogen. Amen. 

 

LIED: Stille Macht  

T: Dirk van de Glind; M: ‘Stille Nacht’ 

 

Stille macht, breekbaar en zacht, 
vonk van hoop in de nacht, 
ongewapend, voorbij elk geweld 
wordt jouw boodschap van liefde verteld. 
Raak met zachtheid ons aan, 
leer ons jouw stilte verstaan. 
 
Stille macht, lieve kracht,  
bron van hoop in de nacht 
wij vertrouwen ons toe aan jouw licht; 
willen leven op liefde gericht. 
Raak met mildheid ons aan, 
leer ons in vrede te gaan. 
 
Stille macht, helende kracht, 

lief geheim in de nacht, 

wees te midden van wat ons verwart 

geef vertrouwen in 't diepst van ons hart. 

Als wij jouw liefde verstaan, 

kondigt de morgen zich aan. 

 

 

 

WOORDEN TEN LEVEN 

 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Links naar een prachtig kinderkerstverhaal en 
knutselpakket: 
 
https://youtu.be/V-qB4l28gNY 
 
https://drive.google.com/file/d/1DsBFY9i5c2eGeN
N77rlNrKpDszVYXo0c/view?usp=sharing 
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LIED: 477, 1 en 3 

 
1Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 

komt laten wij aanbidden, die koning. 

 
3Het 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, komt laten wij aanbidden, 

komt laten wij aanbidden, die koning. 

 

 

LEZING: Jesaja 9:1-6 
 

1Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een 
schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden 
door een helder licht beschenen. 2U 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. 3Het juk dat op hen 
drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de 
drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel 
waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi 
van het vuur. 5Een 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. 6Groot 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. 
 
 
ACCLAMATIE                         Allen zeggen: 
 
a.   Woorden van licht en leven,  
      een weg om te gaan: Jezus Messias! 

 

 

HET EVANGELIE VAN KERST OP MUZIEK 

T: Jannet Delver; M: Tom Löwenthal 

 

 Naar Lukas 2  

 

En het geschiedde toen, in de dagen dat Quirinus 

landvoogd was over Syrië, dat het bevel van keizer 

Augustus ten uitvoer werd gebracht. Ieder in het 

gehele rijk moest worden ingeschreven. Ze gingen 

allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar 

zijn eigen stad. 

Ook Jozef uit Nazareth reisde af van Galilea naar 

Judea, om zich te laten inschrijven in Bethlehem, de 

stad van David. Samen ging hij met Maria, zijn 

ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de tijd 

vervuld werd dat Maria bevallen moest. En zij baarde 

haar eerstgeboren kind. Zij wikkelde het in doeken 

en legde het in een kribbe, omdat voor hen geen 

plaats was in de herberg. 

Nu waren er die nacht herders in de buurt. In het 

open veld hielden zij de wacht over hun kudde. 

Plotseling stond een engel van God voor hen en de 

heerlijkheid van de Eeuwige omstraalde hen. De 

herders werden zeer bevreesd, maar de engel 

sprak tot hen: 

“Vreest niet, want ik verkondig u een grote 

vreugde, die voor heel het volk bestemd is. Heden 

is u een redder geboren, een gezalfde van God, in 

de stad van David. En dit zal u een teken zijn. Gij 

zult een kind vinden, pasgeboren, in doeken 

gewikkeld en liggend in een kribbe.” 

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse 

schare. Zij verheerlijkten God en zongen: “Ere zij 

God in de hoge en vrede op aarde voor alle 

mensen van goede wil.” 

Toen de engelen van hen waren weggegaan naar 

de hemel, spraken de herders tot elkaar: “Komt, 

laten wij gaan en zien het woord dat daar geschied 

is.” 

 

 

 Naar Johannes 1 

 

In beginsel was dat woord. 

God zelf was dat woord. 

En in dat woord was leven. 

En het leven is het licht voor mensen,  

dat schijnt in duisternis  

en voor het duister niet is gezwicht. 

Het woord is licht 

en het heeft onder ons gewoond. 

Het is geworden 

en wij hebben het gezien: 

adem van God in een kind. 

 

 

 Acclamatie: Licht, Woord, Antwoord 

 

Licht, Woord, Antwoord: 

de stilte is verbroken 

voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd, 

ter ziele, gezwicht voor het duister, 

gaat een hemels licht op. 

Een scheppend woord is geworden: 

adem van God in een kind. 

En onder ons wil het wonen voorgoed. 

 

 

 

OVERDENKING 

 

 



GEVEN OM ELKAAR 

 

LIED: 500, 1, 4 en 5 

 
1Uit uw verborgenheid  

voorbij aan onze grenzen, 

straalt lichte eeuwigheid  

als daglicht voor de mensen. 

Uw wijde hemel welft 

zich rond over de aarde. 

Gij zult op vaste grond 

ons voor het donker sparen. 

 
4Uit uw verborgenheid   

ons zo te na gekomen, 

deelt Gij in onze nacht 

en zaait er nieuwe dromen. 

Zolang het donker duurt, 

de moed ons wordt ontnomen, 

voed ons dan met de hoop 

dat Gij voorgoed zult komen. 

 
5Uit uw verborgenheid    

ontsteekt Gij licht op aarde, 

wilt Gij ons warmen met 

de gloed van uw genade. 

Wij delen met elkaar 

het licht, het lied, de zegen. 

Wij zijn uw kandelaar, 

wij gaan het donker tegen. 

 

 

EEN KERSTBOODSCHAP  

 

Samen gaan wij het donker tegen! 

Gemeenteleden delen woorden boordevol licht. 

 

 

GEBEDEN, ONZE VADER           

                                                   Afgewisseld met:  

a.  Heer, wees ons licht. 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

 

TOT SLOT  

 

LIED: 487 

 

Eer zij God in onze dagen,  

eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen,  

roep op aarde vrede uit. 

Refrein: Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Eer zij God die onze Vader  

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toegekomen is. 

Refrein 

Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Refrein 

 

 

ZEGEN                    Allen antwoorden: 

a.   Amen 

 

 

MUZIEK 

 

 

 

 

COLLECTE 

 

Over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

óf middels deze QR code: 

 

 
 
1. Diaconie:. Kerk in actie - Kinderen in de Knel 
Vluchtelingen die vastzitten op het Griekse Lesbos 
krijgen eerste hulp van Borderline Lesvos. Er wordt 
medische zorg verleend, gezorgd voor vervoer van 
de mensen die met bootjes zijn aangekomen, 
informatie geboden, en er worden integratie-
projecten georganiseerd. Borderline Lesvos 
gelooft in bruggen bouwen tussen de vluchtelingen 
en de lokale bevolking. Solidariteit en waardigheid 
zijn de belangrijkste kernwaarden. Deze collecte: 
van harte bij je aanbevolen! 
2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

 

KAARTENGROET 

 

Twee kaarten zullen, als een groet van 

verbondenheid op deze Kerstmorgen, gaan naar  

 mw. Klop-van de Scheur 

 en naar de bewoners en het personeel 

van de Windkanter 

 

 

 

 

 

 

 

 


