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Onderdeel Wat  

Zingen [staan] Er is een roos ontloken NL 473  
Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ‘t midden van de nacht. 
  
Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriel haar groette 
in ‘t midden van de tijd. 
 

Welkom  

Handdruk  - 

Zegen - 

Zingen[staan] Glorie aan God opwekking. 354  
Refrein: Glorie aan God 4x.  
 
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Refrein 
 
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Refrein 
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Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  
 
Refrein 
 

Gebed - 

Verhaal  Verhaal i.p.v. tekstlezing, kinderen op podium  

Zingen (zitten) Midden in de winternacht  
[zitten, kinderen op podium met instrumenten] 
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! 
 

Preek (dl 1) Je hoeft niet bang te zijn want ik breng het goede nieuws 
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Zingen[staan] 
Wisselzang 

Hoor de Engelen zingen 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! 
 

Zingen (staan) 
Wisselzang 

Komt laten wij aanbidden, opwekking 529  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
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! 
 

Preek /toepassing Toepassing toegespitst op jongeren: Je hoeft niet bang te zijn om te vertellen 
dat je in Jezus gelooft.  
 

Zingen[staan] Kom vier het feest met mij Sela  
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis 
en zet alle harten in vuur en vlam. 
Het wonder dat de Verlosser kwam, 
geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 
  
Kom, vier het feest met mij, 
kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
dat Jezus voor ons is gekomen.  
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In alle landen op heel de aarde 
beleven mensen het met elkaar. 
Een nieuw begin in een grauw bestaan, 
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. 
  
Kleur nu je leven met rood van liefde,  
met wit van vrede en groen van hoop. 
En houd je vast aan wat is beloofd, 
want het rijk van het licht is gekomen.  

Gebed - 

Collecte Doel E&R 

Zingen  [staan] Ere zij God 
allen 
Ere zij god, Ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge   
mannen 
Vrede op aarde, vrede op aarde   
In de mensen een welbehagen   
vrouwen 
Ere zij God in den hoge,   
Ere zij God in den hoge 
mannen   
Vrede op aarde, vrede op aarde 
vrouwen  
vrede op aarde, vrede op aarde 
allen    
In de mensen, in de mensen, een welbehagen  
In de mensen, een welbehagen,  
een welbehagen 
mannen 
Ere zij god, Ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge   
Vrouwen  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen 
Allen 
Amen, amen 

Zegen Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Koffiedrinken   

 


