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Orgel en blokfluit: ‘Stille nacht’ (Lied 483) 

Welkom en inleiding op de dienst 

Kleinkoor: ‘Komt allen tezamen’ (Lied 477) 
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, 
komt, laten wij aanbidden, 
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, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
Bemoediging en groet 

Gebed 

Trompetten en piano: ‘Hoor de engelen zingen de eer’ 

Kerstverhaal: Met jou dichtbij me 

Orgel: ‘Er is een roos ontloken’ (Lied 473) 

Bijbellezing uit Jesaja 11 
111Zoals uit een oude, omgehakte boom 
een kleine, nieuwe tak kan groeien, 
zo zal uit de oude familie van David 
een nieuwe koning komen. 
2-3De geest van God zal in hem zijn. 
Die koning zal wijs zijn en verstandig, 
hij zal sterk zijn en machtig. 
Hij weet wat God van hem wil 
en hij heeft eerbied voor de Heer. 
Die koning is een goede rechter. 
Hij luistert goed naar iedereen 
voordat hij een oordeel geeft. 
4Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen, 
en arme mensen behandelt hij goed. 
Die koning straft mensen streng voor hun fouten, 



met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad doen. 
5Die koning is altijd rechtvaardig, 
hij is eerlijk en trouw. 

6Als die koning komt, zal er vrede zijn. 
Een wolf speelt met een lammetje, 
en een panter ligt naast een bokje. 
Een kalf eet samen met een leeuw, 
en een klein kind past op beide dieren. 
7Een koe en een beer lopen in één wei, 
en hun jongen liggen bij elkaar. 
Een leeuw eet gras, 
net als een koe. 
8En een kind speelt zonder angst 
bij het nest van een gevaarlijke slang. 

Bijbel in Gewone Taal 

Euphonium: ’Gesu bambino’, Pietro Yon 

Kerstverhaal uit Lucas 2 
21In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het 
Romeinse rijk laten tellen. 2Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius 
de provincie Syrië bestuurde. 3Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan 
kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 
4-5Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit 
de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria 
zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 

6Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7Het was Maria’s eerste kind, een 
jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was 
voor hen nergens plaats om te slapen. 

8Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. 
9Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders 
werden bang. 10Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. 
Het hele volk zal daar blij mee zijn. 11Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is 
geboren in Betlehem, de stad van David. 12En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een 
voerbak en is in een doek gewikkeld.’ 
13En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: 14‘Alle eer aan 
God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’ 

15Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan 
naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ 
16Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het 
kind. 17Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. 18Iedereen 
die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. 19Maria probeerde te begrijpen wat 
het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. 
20De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien 
en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had. 

Bijbel in Gewone Taal 

Lied door Kleinkoor: ‘O kom, o kom, Immanuël’ (Gezang 125) 
1. O kom, o kom, Immanuël,  
verlos uw volk, uw Israël,  
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer!  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël! 



3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood,  
wij groeten reeds uw morgenrood.  
Wees blij, weest blij, o Israël! 

Overweging: Met jou dichtbij me 

Orgelspel: ‘De steppe zal bloeien’ 

Gebed 

Aankondiging inzameling diaconie 

Slotlied: ‘Eer zij God in deze dagen’ (Lied 487): voorspel, 1 en 2 (Kleinkoor) 
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. 

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. 

Zegen 


