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voor de dienst: 
 
a. Nu zijt wellekome 
 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyriëleis. 
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar; 
Bethl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar." 
Kyriëleis. 
 
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 
zij zochten onzen Here met offerand. 
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
t' ere van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyriëleis. 
 
b. Ik wandel in gedachten (Lied 480: 1, 3 en 4) 
 
Ik wandel in gedachten 
in Gods geboortehuis 
gezegend zijn de nachten 
van kerst, hier ben ik thuis. 
Mijn hart vergeet de wereld 
van haast en regeldruk. 
Hier vind ik Jezus’ kribbe, 
geloof is mijn geluk. 
 
Geen woorden zijn te vinden 
dat ik begrijpen zal 
hoe God als hemels kindje 
moet slapen in een stal. 
U Heer, mijn levensadem, 
het hoogste woord van God, 
vindt minachting op aarde, 
moet slapen in een grot. 
 
Een mus heeft nog zijn nestje, 
zijn eigen heggentak, 
een zwaluw die wil rusten 
vindt veilig onderdak, 



een leeuw kan zich verschansen – 
moet ik mijn God dan zien 
in stro van iemand anders, 
een stal, zo anoniem? 
 
Kom in mijn hart en woon er, 
het is geen vreemde plek, 
u zelf hebt mij veroverd, 
blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen 
geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U, Heer Jezus, 
in diepten van mijn ziel. 
 

00. Woord van welkom en mededelingen 
01. Aansteken kerstkaars 
02. Uitleg bloemstuk 
03. Intochtslied: Komt allen tezamen (versie Sela) 

 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, 
komt laten wij aanbidden, 
die koning. 
  
De hemelse eng'len, 
riepen eens de herders, 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden. 
Komt, laten wij aanbidden, 
die koning. 
  
O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
die koning. 
  
Want U alleen bent waardig, 
Want U alleen bent waardig, 
Want U alleen bent waardig, 
o koning. 
 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
o koning. 
 



04. Stil gebed 
05. Bemoediging en groet 
06. Loflied: Wij trekken in een lange stoet 

 
Wij 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!  
Wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
  
Al bent U nu nog maar een kind,  
zo hulpeloos en klein,  
wij weten dat het rijk begint  
waarvan U Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn.  
Wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
  
 Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad. 
Al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat. 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer! 
  
Wij 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: 
wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 

07. Gebed voor de kerstmorgen 
08. 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,  



gloria in excelsis Deo. 
 
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. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 

09. Afsluiting Advents- en Kersproject / Projectlied 
10. Lied van het licht - Kinderen gaan naar de Kindernevendienst 
11. Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 
12. 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, 
werd Ge in 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! 
 

13. Schriftlezing: I Joh. 1: 1-7 
14. Lied: 513a 

 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 



 
God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 

15. VERKONDIGING, n.a.v. het thema: Kerstfeest, geef Gods wonder door 
16. Lied: 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. Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst 
18. Dankzegging en voorbeden 
19. Collecte & Lied: In Bethlehems stal 

 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 



zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed, 
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 
 

20. Slotlied: Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(refrein)  
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(refrein) 
 

21. Wegzending en zegen 
22. Ere zij God 


