
 
 

LITURGIE KERSTNACHTDIENST DE ARK 24 DECEMBER 2018 (DEFINITIEF) 
 
Voor de dienst: 

a. Zingen: Midden in de winternacht 
 
Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  
Christus is geboren! 
 

b. Zingen: REFLECTION: Mary, did you know (1) 
 

00. Woord van welkom 
01. Intochtslied: Er is uit ’s werelds duistre wolken (LvdK; níet de versie Lb 2013!) 

 
Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 



Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treen. 
 
o Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 

02. Stil gebed 
03. Bemoediging en groet 
04. Zingen: In de stad van koning David 

 
In de stad van koning David, in een nederige stal,  
lag een kindje in de kribbe, 't was de Koning van 't heelal.  
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer. 
 
Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood, 
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.  
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer. 
 
Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal. 
Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal: 
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer. 
 

05. Gebed voor de kerstnacht 
06. Zingen: REFLECTION:  Een klein kind (2) 

Noel (3) 
07. Zingen: 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!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!  
 

08. Lezing: Lukas 2: 1-8 
09. Zingen: Komt, verwondert u hier mensen 

 
Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren 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. 
 
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
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. 
 
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 rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
 

10. Bijbellezing: Lukas 2: 9-20 
11. Instrumentaal intermezzo 



12. OVERDENKING 
13. Zingen: REFLECTION:  Fairest Lord Jesus (4) 

     Eer zij God / Christmas time (5) 
14. Dankzegging en voorbeden 
15. Collecte. REFLECTION zingt: Ere zij God, aansluitend: 
16. Slotlied: Hoor, de eng’len 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! 
 

17. Zegen, aansluitend (i.p.v. ‘Amen’): 
18. Ere zij God 


